
Klasa I – Danuta Dryl

Zadania do wykonania w dniach 20.04. - 23.04.2020r.

Data Zagadnienia Zadania dla wszystkich Zadania dla chętnych

20.04.2020

poniedziałek

,,Ż” jak żaba Edukacja polonistyczna

1. Posłuchaj zagadki.

,,Nie chodzą, lecz skaczą.

Nad stawem mieszkają.

Gdy wieczór zapadnie,

na głosy kumkają”. Co to jest?

2. Podziel wyraz żaba na głoski, sylaby i 
litery. Wymień samogłoski i spółgłoski.

3. Ćw. 1, 2, 3 s. 70 – 71 

5. Przeczytaj wyrazy z ż na s. 76 w 
podręczniku

6. Przepisz staranie 10 wyrazów do zeszytu 
(powtarzające się wyrazy pisz tylko raz).

Matematyka

Przeczytaj zadanie. 

Małgosia kupiła w sklepiku szkolnym 
jabłko za 2 zł, gruszkę za 3 zł i kiwi za 4 zł.
Ile złotych zapłaciła razem za owoce?

Odpowiedz na pytania:

- O czym jest zadanie?

- Co wiemy? - Czego nie wiemy?

- Co należy obliczyć?

W zeszycie w kratkę narysuj owoce, napisz 
ich cenę i rozwiązanie.

Muzyka

1. Poznaj instrumenty dęte, s. 127 w 
podręczniku. Spróbuj odpowiedzieć na pyt. 3

2. Ćw. 1, s. 102 w kartach ćw.

 Film edukacyjny o 
żabach

https://www.youtube.
com/watch?
v=gfKhRnQu-PU 

Samogłoski i 
spółgłoski – 
przypomnienie

https://www.youtube.
com/watch?
v=4Qm9YgDemhQ 

https://www.youtube.
com/watch?
v=UjpKoAMmc94 

 2 dowolne zad. s. 43 
w kartach ćw. 

Ćw. 2 i 3 s. 102 
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Zaj. Informatyczne

Narzędzie edytora grafiki: Prostokąt

Spróbuj narysować prostokąt, wypełnij 
kolorem. Korzystaj z narzędzi edytora 
grafiki ( microsoft word albo paint).

Wych. Fizyczne

Wykonaj rozgrzewkę według własnego 
pomysłu, możesz skorzystać z podpowiedzi.

https://www.youtube.com/watch?
v=vTWUa0rAcpw 

21.04.2020

wtorek

Ćwiczenia w 
czytaniu

Edukacja polonistyczna

1. Obejrzyj ilustrację, przeczytaj tekst w 
podręczniku s. 76, odpowiedz na pytania:

a  .   Co obserwuje Żaneta?

b. Czym są kijanki?

c. Jakie jest marzenie Żanety?

d. Jaki gatunek żółwia żyje w Polsce?

2. Napisz odpowiedź pełnym zdaniem   na 
pyt. a, b. ( w zeszycie w linie).

3. Naucz się ładnie czytać dowolny tekst na 
s. 76 – 77 w podręczniku. Przeczytaj 
rodzicom.

Muzyka

Przypomnij piosenkę ,,Była sobie żabka 
mała”

https://www.youtube.com/watch?
v=u0sql4bx4PI 

Śpiew połącz z aktywnością ruchową 
(klaskanie, tupanie, uderzanie w uda).

ćw. 4 i 5 s. 71 

22.04.2020

środa

Zaczarowany 
książe

Edukacja polonistyczna, społeczna

1. Ćw. 2, 3 na s. 72 w kartach ćw.

2. Przeczytaj z pomocą tekst na s. 78 – 79 w 
podręczniku, odpowiedz na pyt. 2, 3

3. Ćw. 4 s. 73 w kartach ćwiczeń.

 Bajka 

,, Żabi król”

https://www.youtube.
com/watch?
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Zaj. przyrodnicze

1. Obejrzyj ilustrację w podręczniku, s. 80- 
81, odpowiedz na pyt. 1, 2.

2. Ćw. 6, 7 s. 73 w kartach ćw.

Plastyka

Namaluj farbami albo kredkami wiosenny 
las. Postaraj się namalować zwierzęta i 
rośliny występujące wiosną. 

Matematyka, ed. społeczna

 Proponuję zabawę z kostkami. Rzucasz 2 
kostki ( możesz zaprosić do zabawy 
domowników), w zeszycie zapisz działania, 
np. na jednej kostce jest 5 kropek, na drugiej 
6, więc zapisujesz 5 + 6 = 11. Możesz użyć 3
kostek.

Wych. Fizyczne

Jeśli to możliwe, wyjdź na swoje podwórko, 
przejdź się, obserwuj rośliny, ptaki. Spróbuj 
naśladować ruchem, głosem ptaki. Opowiedz
domownikom, co zaobserwowałeś.

v=XIA_KHD6M_o 

Pyt. 4 s. 79 w 
podręczniku

Ćw. 3,  s. 81 w 
podręczniku

Film o wiośnie

https://www.youtube.
com/watch?
v=Wjo_Q1OYTmY 

23.04.2020

czwartek

,,Rz” jak rzeka Edukacja polonistyczna

1. Podziel wyraz rzeka na głoski, sylaby i 
litery.

3. Ćw. 1, 2, 3 , s. 74 – 75 w kartach ćw.

4. Głośno przeczytaj  wyrazy z ,,rz’’ na s. 82 
w podręczniku.

Muzyka

Spróbuj nauczyć się piosenki ,,Idzie do nas 
wiosna”

https://www.youtube.com/watch?
v=qoAwQ9WCWSM 

Matematyka

Zad. 2, 3 s. 44

Wych. fizyczne

Jeśli jest możliwe, wykonaj z  rodzicami tor 
przeszkód ze skokami, rzutami do celu, 
przenoszeniem, bieganiem. Pamiętaj, 

Przygotuj mapę 
Polski. Zastanów się, 
w jaki sposób 
zaznaczono na niej 
rzeki.

Wraz z rodzicami 
odszukaj główne 
rzeki Polski (Wisłę, 
Odrę i Wartę).

Zad. 1 s. 44
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ćwiczenia wykonujesz tylko pod czujnym 
okiem dorosłych.

J. angielski Przypomnienie
nazw 
przedmiotów w
domu i nazw 
pomieszczeń

1. Proszę otworzyć podaną niżej stronę, 
wydrukować kartki z numerem 89 i 121. 
Osoby chętne mogą zrobić zdjęcia tych kart i
wysłać mi na adres mailowy 
d.dudzinska@zs.turosnkoscielna.pl. 
Pozostali zbierają swoje prace i przynoszą po
powrocie do szkoły.

file:///C:/Users/Dorota/AppData/Roaming/Pe
arson%20Central%20Europe%20sp.%20z
%20o.o/PearsonDesktop/DATA/pdfs/d.dudzi
nska@zs.turosnkoscielna.pl/3c9539e2-89e7-
449f-a414-a9ebfac76954/NEA
%201%20photocopiables.pdf

2. Utrwalenie słownictwa związanego z 
Wielkanocą. Na wyżej podanej stronie 
znajdziecie też kartkę świąteczną. Jest na 
kartce pod numerem 93. Proszę również ją 
wydrukować i wykonać. Przypominam 
słownictwo związane ze Świętami 
Wielkanocnymi:

Easter – Wielkanoc
chick – kurczaczek
flower – kwiatek
eggs – jajka
lamb – baranek
rabbit – królik

file:///C:/Users/Dorota/AppData/Roaming/Pearson%20Central%20Europe%20sp.%20z%20o.o/PearsonDesktop/DATA/pdfs/d.dudzinska@zs.turosnkoscielna.pl/3c9539e2-89e7-449f-a414-a9ebfac76954/NEA%201%20photocopiables.pdf
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