
Zadania do wykonania w dn. 22 VI – 25 VI 2020

klasa 1 – Danuta Dryl

Data Zagadnienie Zadania do wykonania dla wszystkich Zadania dla chętnych

22 VI

poniedziałek

Co słychać 
na polu?

Ed. polonistyczna, przyrodnicza, 
informatyczna

1. Obejrzyj film, zwróć uwagę na zwierzęta i 
rośliny, które występują na polu.

https://www.youtube.com/watch?
v=nWS6MHbPJz4 

2. Wykonaj ćw. 1 – 4 w kartach ćw. na s. 70 –
71. W razie trudności skorzystaj z informacji 
w podr. na s. 70 – 71.

Matematyka

Poznaj monety groszowe.

1. Wykonaj ustnie ćwiczenia w podręcz. s. 
78.

2. Ćw. 1, 2 s. 72 w kart. ćw.

Wych. Fizyczne

Wyjdź na podwórko, najpierw wykonaj 
rozgrzewkę według własnego pomysłu. 
Potem biegaj w różnym tempie, z wysokim 
unoszeniem kolan, z przenoszeniem 
przyborów np. piłki. 

Ćw. 5 s. 71 w podr.

ćw. 5 s. 69 w kart. ćw.

Poćwicz mnożenie w 
zakresie 20

http://matzoo.pl/klasa1/
mnozenie-w-zakresie-
20_5_26 

23 VI

wtorek

Wakacje tuż, 
tuż.

Ed. polonistyczna, informatyczna. 

W poniższym linku:

1. Poznasz sposoby powitania lata, utrwalisz 
wiadomości o literach, głoskach i sylabach.

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1
_ORE_V9_LATO_1_4_33_160_p1 

Blok: Żegnaj, szkoło. Na wakacjach będzie 
wesoło.

Temat: Wakacje tuż, tuż.

2. Ćw. 1, 2, 5 w podr. s. 66 – 67

3. Ćw. 1, 2, 5 s. 66 – 67 w kart. ćw.

ćw. 3, 4, 6 w kart. ćw.

24 VI Wakacyjne Ed. polonistyczna, informatyczna, Ćwiczenia na s. 79 w 
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środa rady matematyczna

1. W podanym linku:

- Poznasz mądre rady na wakacje.

- Rozwiążesz zadania tekstowe dotyczące 
ważenia.

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1
_ORE_V9_LATO_1_4_33_163_p5 

Blok: Żegnaj, szkoło. Na wakacjach będzie 
wesoło.

Temat: Wakacyjne rady

2. Przeczytaj ,,Dobre rady na wakacje” w 
podr. na s. 78 – 79, odp. na pyt. pod tekstem.

3. Wykonaj ćw. 1 – 3 w kart. ćw. na s. 78.

Wych. Fizyczne

Najpierw zrób rozgrzewkę według własnego 
pomysłu. Następnie wykonaj następujące 
ćwiczenia z piłką: rzucaj jednorącz, oburącz 
znad głowy, kozłuj, prowadź piłkę nogą. 
Wymyśl inne zabawy z piłką.

kart. ćw.

http://matzoo.pl/klasa1/
obowiazki-
domowe_44_315 

25 VI

czwartek

Żegnaj, 
szkoło!

Ed. polonistyczna, przyrodnicza, 
matematyczna

1. Otwierając poniższy link:

- Dowiesz się, które miejsca warto zwiedzić 
w czasie wakacji.

- Wskażesz na mapie miejsca, które warto 
odwiedzić.

- Poćwiczysz odczytywanie pełnych godzin 
na zegarze.

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1
_ORE_V9_LATO_1_4_33_165_p1 

Blok: Żegnaj, szkoło. Na wakacjach będzie 
wesoło.

Temat: Żegnaj, pierwsza klaso.

2. Ćw. 1, 2 s. 84 w kart. ćw.

Wych. Fizyczne

Wykonaj rozgrzewkę. Potem skacz jednonóż 
i obunóż ze zmianą tempa (  wolno, szybko), 

Ćw. 1, 2 s. 80 w kart. 
ćw.

http://matzoo.pl/klasa1/
wybierz-zegar_6_345 
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skacz przez skakankę.

Dziękuję za wytrwała pracę i życzę spokojnych oraz wesołych wakacji!

Język angielski – 22.06.2020r. - klasa I

Powtórzenie słownictwa poznanego w klasie I

1. Zachęcam wszystkich uczniów do przypomnienia słówek z języka angielskiego, których 
uczyliście się w klasie I.  Znacie już między innymi:

- nazwy kolorów,

- liczby od 1 do 10,

- nazwy części twarzy i ciała,

- nazwy zwierząt dzikich i domowych,

- nazwy zabawek,

- nazwy produktów spożywczych,

- pomieszczenia w domu,

- nazwy ubrań.

2. Aby wszystko powtórzyć jeszcze raz, uzupełnijcie ćwiczenia podsumowujące w ćwiczeniach na 
stronach 71 -86. Myślę, że wielu z was część tych ćwiczeń ma już wykonane. Jeśli coś jeszcze wam
zostało, wykonajcie to w tym tygodniu.

Życzę powodzenia!


