
Klasa 1 – Danuta Dryl

Zadania do wykonania w dn. 25.05 – 29.05.2020

Data Zagadnienie Zadania do wykonania dla wszystkich Zadania dla chętnych

25.05

poniedział
ek

Kochamy 
mamy

Ed. polonistyczna

1. Przeczytaj wiersz pt. ,,Mamo” na s. 46 w podr. ,
odpowiedz na pyt. 1

2. Ćw. 1 - 3 s. 44

3. Naucz się pięknie czytać wiersz, przeczytaj 
mamie.

Ed. plastyczna

Wykonaj laurkę według własnego pomysłu. 
Postaraj się, by była kolorowa, pomysłowa i 
estetyczna.

Ed. matematyczna

Ćwiczę mnożenie liczb przez 2.

1. Zadania 1 - 3, s. 66 w podr. 

Rozwiązania  (działania) przepisz do zeszytu w 
następujący sposób:

2 + 2 + 2 + 2 = 8              4 x 2 = 8

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10     5 x 2 = 10   itd.

2.  Ćw. 1, zad. 2 s. 60 w kart. ćw.

Wych. fizyczne

Ćwicz razem z instruktorką.

https://www.youtube.com/watch?
v=YoOnQD8rEyM 

https://epodreczniki.pl/
wczesnoszkolna/KL1_
ORE_V9_LATO_1_4_
29_141_p1.html 

Blok: Nasze rodziny

Temat: Uśmiechnij się 
do mnie, mamo!

Zaj. informatyczne

Przepisz rymy w 
kolorze. Oddzielaj 
wyrazy klawiszem 
Spacja

 kot     wlot

 osa     kosa

 lala     sala

woda    soda

sowa     krowa

Możesz używać innych 
kolorów i wymyślać rymy.

26.05

wtorek

Rodzina Ed. polonistyczna

1. Przyjrzyj się ilustracji na s. 44 – 45 , odp. na 
pyt. 1 – 4. 

2. Przeczytaj wiersz ,,Święto Taty”, odpowiedz na
pyt. 2

Rodzina wyrazów

https://www.youtube.co
m/watch?
v=N5lVA3ealHs 
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3.  Ćw. 4 s. 45, ćw. 4 s. 47 w kart. ćw.

 Laurkę z życzeniami wręcz rodzicom.

4. Naucz się pięknie czytać wiersz.  Przeczytaj 
tacie.

Ćw. 1 – 3 s. 46 w kart. 
ćw.

27.05

środa

Sortujemy 
śmieci

Ed. przyrodnicza, polonistyczna

1. Przeczytaj wiersz na s. 18, odp. na pyt. 1, 2 s. 
19 w podr.

2. Ćw. 1, 2, 4 s. 16 – 17 w kart. ćw.

3. Porozmawiaj z rodzicami o tym, dlaczego 
należy segregować odpady.

4. Ćw. 3, 4 s. 17 w kart. ćw.

5. Przeczytaj rodzicom dowolny fragment 
wiersza.

Ed. matematyczna

Ćwiczę mnożenie przez 3.

1. Ćw. 1, zad. 2, 3 s. 61 w kart. 

Wych. Fizyczne

Poćwicz kozłowanie piłki w miejscu, w biegu, 
rzucaj małą, dużą piłką. Pamiętaj, by ubrać się 
stosownie do pogody.

Jeśli chcesz wiedzieć, 
jak dbać o środowisko, 
obejrzyj film.

https://www.youtube.co
m/watch?
v=6jIaQJIaNCs 

Przeczytaj ogłoszenie 
w podr. na s. 19. 
Powiedz,  o czym 
informuje. (Ogłoszenie to
podanie jakiejś informacji 
do wiadomości 

publicznej). Ćw. 3 s. 17 
w kart. ćw.

Muzyka

W krainie dźwięków i 
obrazów

 Posłuchaj fragmentu 
utworu Piotra 
Czajkowskiego ,,Walc 
kwiatów”. Wykonaj 
polecenia 1 – 3 w podr. 
na s. 94 
https://www.youtube.co
m/watch?
v=GC7PycSBILc 

28.05

czwartek

Mój mały 
ogródek

Ed. przyrodnicza, polonistyczna

1. Rozwiąż krzyżówkę w kart. ćw na s. 18.

2. Przeczytaj tekst na s. 21, odp. na pyt. 5, 6, 8

3. Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.

rzodkiewka  warzywa   rzeżucha   źródłem

Nowalijki to młode ………….. . Należą do nich: 
sałata, …………, ………….., natka

Przeczytaj tekst na s. 
20 w podr.  odp. na pyt.
2

Ćw. 1 s. 18 w kart. ćw.
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pietruszki, szczypiorek. Są one …………

witamin. 

Zdania przepisz bez błędów i starannie do 
zeszytu, głośno przeczytaj domownikom.

4. Ćw. 4 s. 19 w kart. ćw.  

Ed. matematyczna

Ćwiczę mnożenie liczb przez 2 i przez 3.

1. Ćwiczenia na s. 62 w kart. ćw.

Wych. Fizyczna

Wybierz się z rodzicami na rowerową 
przejażdżkę.

Dodaję i mnożę - 
ćwiczenia

https://www.matzoo.pl/
klasa1/dodaje-i-
mnoze_5_605

29.05.

piątek

Polska Ed. przyrodnicza, polonistyczna

Przed przystąpieniem do pracy z mapą zachęcam 
do obejrzenia filmu edukacyjnego  ,,Wędrówki z 
mapą – krajobraz Polski”

https://www.youtube.com/watch?
v=fTAKRwHG09I 

1. Obejrzyj mapę w podr. na s. 24 – 25, odp. na 
pyt. 1 – 4.

2. Zanim przeczytasz tekst na s. 27 w podr. 
zapoznaj się ze znaczeniem następujących 
wyrazów:

dolina – wklęsła forma terenu o wydłużonym 
kształcie, otoczona z dwóch stron wzniesieniami.

jaskinia- naturalna pusta przestrzeń w skale.

wydmy – piaszczyste wzniesienie usypane przez 
wiatr.

Odp. na pyt. 5, 6

3. Ćw. 1 – 3 s. 24,      ćw. 1, 2 s. 26 w kart. ćw. 

4. Naucz się czytać fragm. albo cały tekst na s.27 
w podr. Przeczytaj rodzicom. 

Ed. matematyczna

Ćwiczę mnożenie przez 4

1. Ćw. 1, zad. 2 i 3 w podr. na s. 69. (ustnie)

2. Ćw. 1, 2 s. 63 w kart. ćw. 

ćw. 4 s. 25

Quiz w kart. ćw. s. 27

Ćw. 3 s. 63

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I
https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I
https://www.matzoo.pl/klasa1/dodaje-i-mnoze_5_605
https://www.matzoo.pl/klasa1/dodaje-i-mnoze_5_605
https://www.matzoo.pl/klasa1/dodaje-i-mnoze_5_605


Język angielski – 25.05.2020r. - klasa I

Nazwy zwierząt domowych

1. Pewnie znacie nazwy zwierząt domowych, które niżej wymienię. Jeśli ich nie pamiętacie, 
spróbujcie się ich nauczyć:

cat – kot

dog – pies

mouse – mysz

rabbit – królik

duck – kaczka

bird – ptak

fish – ryba

horse – koń

hamster – chomik

tortoise - żółw

2. Możecie posłuchać zadań ze strony 60 i 61 w podręczniku na stronie: eDesk.pearson.pl.

3. Możecie również skorzystać ze strony 
https://quizlet.com/300105076/new-english-adventure-1-unit-8-flash-cards/

Tam również znajdziecie wymienione słownictwo.

 

4. Napiszcie po śladzie nazwy wymienionych zwierząt w ćwiczeniach na stronie 60 i 61. 
Pozostałe ćwiczenia na tych stronach są dla chętnych.

Słuchanie piosenki

1. Jeśli macie możliwość, posłuchajcie i nauczcie się piosenki ze strony eDesk.pearson.pl na 
CD 3.22. W piosence występują słowa, które już znacie z klasy I

ball – piłka

boat – łódka

bread – chleb

https://quizlet.com/300105076/new-english-adventure-1-unit-8-flash-cards/


cheese – ser

kite – latawiec

pear – gruszka

2. W ćwiczeniu 5 na stronie 62 sprawdźcie i zaznaczcie, czy na obrazku znajdują się wypisane 
obok przedmioty. Pokolorujcie pola z kropkami.

3. Możecie również wykonać ćwiczenie 6.

Udanej pracy!

Religia
Zagadnienie: Powtarzamy modlitwy                                       Nauka modlitw

Materiały do zajęć:
Przeczytaj.

Modlitwa Pańska – Ojcze nasz

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się Imię Twoje,
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.
Amen.


