
PONIEDZIAŁEK– 25.05.2020r. 

Witamy Was bardzo serdecznie! Jak wam minął weekend? Mamy nadzieję, że macie nową energię do pracy 

w tym tygodniu. Czekają na Was dziś takie zadania jak wysłuchanie opowiadania, przypomnienie dni 

tygodnia, dokonacie obliczeń z matematyki, dokończycie pracę plastyczną.  

 

Temat: Między nami w klasie. 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: 

1. Do naszej pierwszej lekcji przygotujcie sobie  ćwiczenia z matematyki. 

2. Otwórzcie je na stronie 52 i wykonajcie zadanie 1, następnie zróbcie zadanie 3 i 4 ze strony 53. 

 

PRZERWA: https://wordwall.net/pl/resource/1286809/przerwa/zadanie-na-przerw%c4%99  

 

4. Przygotujcie podręcznik, ćwiczenia oraz zeszyt do edukacji polonistycznej.  

5. Otwórzcie podręcznik na stronie 28. Posłuchajcie/przeczytajcie opowiadanie “Świnka”. 

6. Odpowiedzcie na pytania: 

• kto jest bohaterem opowiadania?   

• dlaczego Julka była zaniepokojona? 

• kto sprawił przykrość Julce? 

• przeczytaj informację Poszanowanie czyjejś godności, która znajduje się w naszym podręczniku na 

str. 28. 

 

7. Otwórzcie ćwiczenia na stronie 29 wykonajcie zadanie 1 i 4. (Zadanie 2 i 3 jest dla osób chętnych). 

 

PRZERWA: Pobaw się z rodzeństwem lub rodzicami: https://www.youtube.com/watch?v=1JE_-hP1omo 

8. Włączcie sobie na początek piosenkę: https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ  

Następnie otwórzcie podręcznik na stronie 29, przeczytajcie/posłuchajcie wiersza „Tydzień  

w szkole”. 

9. Otwórzcie ćwiczenia na stronie 30, wykonajcie zadanie 6 (zadanie 5 jest dla osób chętnych) 

10. Otwórzcie zeszyty, zapiszcie:  

lekcja 

Temat: Tydzień . 

https://wordwall.net/pl/resource/1286809/przerwa/zadanie-na-przerwę
https://wordwall.net/pl/resource/990861/przerwa-śródlekcyjna
https://wordwall.net/pl/resource/990861/przerwa-śródlekcyjna
https://www.youtube.com/watch?v=1JE_-hP1omo
https://www.youtube.com/watch?v=KJiXPp1jSgQ


(Uzupełnijcie dni tygodnia we właściwej kolejności) Pod tematem zapiszcie: 

 1 tydzień = 7 dni 

1. Poniedziałek 

2.  

3.  

itd.  

 

ZAJĘCIA RUCHOWE:  

Dziś dodatkowo do zajęć ruchowych dołączam kartę do wypełnienia przez Waszych rodziców, żebyście 

mogli zdobyć ocenę za zajęcia ruchowe.  

Ubierz się wygodnie i do dzieła: https://www.youtube.com/watch?v=UN7Du4b0wj0 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE:  

Dokończ pracę plastyczną z zeszłego tygodnia. Filmik z instrukcją dalej znajduje się na padlecie przy 

poniedziałku 18 maja. Wiem, że kilka osób już zrobiło całe zadanie dlatego dla tych osób jeżeli macie 

ochotę wrzucam filmik z kolejną pracą plastyczną. Pamiętajcie, żeby jutro wręczyć mamom kosz z kwiatami 

zrobiony przez Was :) 

https://www.youtube.com/watch?v=9Dlg0rZhiGo 

 

Zadania dla chętnych:  

- ćwiczenia z matematyki str. 50-51; zadanie 2 strona 52; 

- ćwiczenia polonistyczne str. 29 zadanie 2,3; str. 30 zadanie 5; 

- gra utrwalająca dni tygodnia: https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia_6_340  

- utrwalenie dź, dzi: https://learningapps.org/1547458 

 

Powodzenia! 

p. Asia i p. Ola 

https://www.youtube.com/watch?v=UN7Du4b0wj0
https://www.youtube.com/watch?v=9Dlg0rZhiGo
https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia_6_340
https://learningapps.org/1547458

