
KLASA I B – zadania do realizacji 

 

15 – 24 kwietnia 2020 r. 

Lp. Dla klasy I b Wychowawca: Anna Cencelewicz 

 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, 
formy realizacji, 
propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

1. 
Edukacja 
polonistyczna 

Naucz się pisać litery r, R oraz wyrazy z tymi 
literami. 

Zeszyt ćwiczeń str.33 

Podręcznik str.35 

 

praca z podręcznikiem 

m. ćwiczeniowa 

 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

2. 
Edukacja 
matematyczna 

Rozwiązuj różne zadania. 

Zeszyt ćwiczeń str.31 

 m. ćwiczeniowa 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

3. 
Edukacja 
polonistyczna 

Ułóż  opowiadanie z podanych wyrazów oraz 

 pytania do tekstu. 

Podręcznik str.36-37 

Zeszyt ćwiczeń str.34 

 

praca z podręcznikiem 

m. ćwiczeniowa 

 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

4. 
Edukacja 
matematyczna 

Dodawaj liczby i układaj zadania tekstowe do 
ilustracji. 

Podręcznik str. 36 

 

praca z podręcznikiem 

m. ćwiczeniowa 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 



Zeszyt ćwiczeń str.32  

5. 
Edukacja 
przyrodnicza 

Poznaj zwierzęta żyjące w ogrodzie oraz 
dowiedz się w czym pomagają ludziom, a w 
jaki sposób przeszkadzają. 

Podręcznik str. 34-35 

 

praca z podręcznikiem 

 

 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

6. 
Wychowania 
fizyczne.  

Poćwicz z piłką- wykonaj ćwiczenia wg 
własnego pomysłu. 

 m. gier i zabaw 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

7. 
Edukacja 
polonistyczna 

Poznaj drukowane litery g, G, f, F Przeczytaj 
sylaby, wyrazy i zdania z tymi literami. 

Podręcznik str. 38,40 

Zeszyt ćwiczeń str.35 

 

praca z tekstem 

m. ćwiczeniowa 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

8. Edukacja muzyczna Zaśpiewaj  piosenkę ,, Marsz naszej klasy’’.   

You Tube 

Karty muzyczne. 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

9. 
Edukacja 
matematyczna 

Określ położenie przedmiotów względem 
siebie i innych przedmiotów. 

Podręcznik str. 37 

Zeszyt ćwiczeń str.33 

 

m. działań praktycznych 

praca z podręcznikiem 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

10. 
Edukacja 
polonistyczna 

Naucz się pisać litery g, G. 

Podręcznik str.39 

Zeszyt ćwiczeń str.34 

 

 

praca z podręcznikiem 

m. ćwiczeniowa 

 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

11. 
Edukacja 
matematyczna 

Dodawaj i odejmuj liczby w zakresie 20. 
Układaj zadania tekstowe. 

 praca z tekstem Librus Anna Cencelewicz 



Zeszyt ćwiczeń str.34 m. ćwiczeniowa 

 

Kontakt telefoniczny 

12. Edukacja plastyczna 
Namaluj kwitnące drzewa wykorzystując 
patyczki higieniczne.  

 m. działań praktycznych 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

13. 
Wychowanie 
fizyczne 

Baw się – ćwicz siłę rzutów oraz zręczność 
chwytów, wykorzystaj piłkę lub woreczki. 

 

m. gier i zabaw 

m. ćwiczeniowa 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

14. 
Zajęcia rozwijające 
zainteresowania i 
uzdolnienia uczniów 

Wykonaj wiosenny kolaż.  

m. działań praktycznych 

praca twórcza 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

15. 
Edukacja 
polonistyczna 

Naucz się pisać litery f, F. 

Podręcznik str.41 

Zeszyt ćwiczeń str.37 

 

 

praca z podręcznikiem 

m. ćwiczeniowa 

 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

16. 
Edukacja 
matematyczna 

Przypomnij sobie co to jest para. Doskonal 
umiejętność liczenia w zakresie 20. 

Zeszyt  ćwiczeń s.35 

 

praca z podręcznikiem 

m. ćwiczeniowa 

 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

17. Edukacja muzyczna 
Wykonaj własny układ taneczny do piosenki 
,,Ekologiczne regge’’. 

 m. zabawowa 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

18. 
Wychowanie 
fizyczne 

Doskonal umiejętność skakania na skakance.  Ćwiczenia ze skakanką 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

19. 
Edukacja 
polonistyczno -
społeczna 

Przeczytaj wiersz ,, Astronauta’’ i  
porozmawiaj z rodzicami na temat sposobów 
podróżowania. 

 praca z podręcznikiem Librus Anna Cencelewicz 



Podręcznik str.42 i 43 

Zeszyt ćwiczeń str.38 

 

m. ćwiczeniowa 

 

Kontakt telefoniczny 

20. 
Edukacja 
przyrodnicza 

Zastanów się, jak należy zachowywać się w 
stosunku do przyrody. 

Podręcznik matematyczno – przyrodniczy 
str.39 

Zeszyt ćw. mat. – przyr. S. 36 

 

praca z podręcznikiem 

m. ćwiczeniowa 

 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

21. 
Edukacja 
matematyczna 

Naucz się dopełniać do pełnej dziesiątki. 

Zeszyt ćwiczeń str. 36 

 

 

m. ćwiczeniowa 

 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

22. 
Edukacja 
polonistyczna 

Poznaj dwuznak sz. Naucz się czytać sylaby, 
wyrazy i teksty z tym dwuznakiem. Naucz się 
go pisać. 

Podręcznik str.44 i 45 

Zeszyt ćwiczeń str.40 

 

praca z podręcznikiem 

m. ćwiczeniowa 

 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

23. 
Edukacja 
matematyczna 

Ćwicz dodawanie i odejmowanie do 20. 

Podręcznik str.40 

Zeszyt ćwiczeń str. 37-38 

 

praca z podręcznikiem 

m. ćwiczeniowa 

 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

24. 
Wychowanie 
fizyczne 

Zaproponuj tor przeszkód i  pokonaj go.  m. działań praktycznych 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

25. Edukacja techniczna Wykonaj projekt wygodnego autobusu.   m. działań praktycznych Librus Anna Cencelewicz 



Obrysowuj na kartonie figury geometryczne. 

praca twórcza Kontakt telefoniczny 

26. 
Edukacja 
polonistyczna 

Poznaj dwuznak cz, Cz. Naucz się czytać 
sylaby, wyrazy i teksty z tym dwuznakiem. 
Naucz się go pisać. 

Podręcznik str.46 -47 

Zeszyt ćwiczeń str.41 

Naucz się  na pamięć  wiersza o 
dwuznakach – zeszyt ćw. str.39 

praca z podręcznikiem 

m. ćwiczeniowa 

 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

27. 
Edukacja 
matematyczna 

Dodawaj i odejmuj w zakresie 20. Układaj 
zadania do ilustracji. Rozwiązuj zadania 
tekstowe dotyczące czasu. 

Podręcznik str.41 

Zeszyt ćwiczeń str.39 

 

praca z podręcznikiem 

m. ćwiczeniowa 

 

Librus 

Kontakt telefoniczny 

Anna Cencelewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.04.2020 r. - 17.04.2020 r.  

 

 

Lp. 
Dla klasy 

Ib 
Wychowawca: Anna Cencelewicz 

                     

                

 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, formy 

realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 

nauczycie

lem 

 1. 

Religia 

15.04.2020 r. 

Temat 42 Staram się 

być lepszym. 

Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do 

wykonywania zadań, zachęcam was do  modlitwy 

w intencji ustania epidemii. W imię Ojca i Syna i 

Ducha Świętego. Amen. Następnie modlitwa 

spowiedź powszechna,  Aniele Boży, Zdrowaś 

Maryjo i modlitwę do św. Michała Archanioła. 

Można również odmówić inne modlitwy. 

Następnie przechodzimy do tematu dzisiejszej 

lekcji, który znajduje się w książce ćwiczeń na str. 

106-107. Po odczytaniu zdania z listu do Filipian, 

który znajduje się na samym dole str.106, 

przechodzimy do wykonania ćwiczeń. 

Na początek należy ułożyć rozsypankę i odczytać głośno tekst. 

Następnie zastanów się nad tym co ci się udaje ( tylko niech to 

nie będą kolejne lewele w grach i oglądanie telewizji oraz bajek 

jak najdłużej.). Po zastanowieniu się narysuj te rzeczy na swoim 

podium. W zadaniu domowym napisz w jakiej rzeczy chcesz się 

poprawić np.; Staram się być grzeczniejsza, Staram się słuchać 

rodziców i wykonywać ich polecenia, Staram się nikogo urazić. 

Owocnej pracy 

Praca z podręcznikiem, karty 

pracy, praca własna 

iratti@tlen.pl  

messenger 

Marcin 

Lewczuk 

2. 

Religia 16.04.2020 r. 

Temat 43 Sposoby 

wypełniania woli 

Jezusa. 

Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do 

wykonywania zadań, zachęcam was do  modlitwy 

w intencji ustania epidemii. W imię Ojca i Syna i 

Ducha Świętego. Amen. Następnie modlitwa 

spowiedź powszechna,  Aniele Boży, akt wiary i 

modlitwa do św. Michała Archanioła. Można 

również odmówić inne modlitwy. 

 Następnie przechodzimy do tematu 

dzisiejszej lekcji, który znajduje się w książce 

ćwiczeń na str. 108-109. Na początku należy 

wyjaśnić dziecku co to jest wola Boża i z czym 

się wiążę. 

 

  Wola Boża - to nic innego jak tylko dobrze 

opracowany plan, Boży zamiar, wielkie pragnienie Boga, 

które ma na celu uszczęśliwić człowieka. Tylko bowiem Bóg 

tak do końca wie - co dla każdego z nas jest dobre, ponieważ 

On patrzy na nas i na naszą przyszłość wielopłaszczyznowo. 

"Wola Boża pragnie naszego dobra, ale na pierwszym 

miejscu dobra naszej duszy. Następnie przechodzimy do 

następnego zadania na str. 109, gdzie należy znaleźć 10 słów i je 

skreślić. Słowa te są związane są z życiem codziennym. W 

ramce poniżej należy namalować jeden dobry uczynek, które 

następnie wykonam np.; może to być posprzątanie pokoju, 

pomoc mamie w kuchni, podlanie kwiatków, nakarmienie kotka 

itp. Życzę owocnej pracy i Szczęść Boże.  

Praca z podręcznikiem, czytanka, 

karta pracy, rozsypanka. 

iratti@tlen.pl  

messenger 

Marcin 

Lewczuk 

 

 

mailto:iratti@tlen.pl
mailto:iratti@tlen.pl


 

 

20.04.2020r. - 24.04.2020 r.  

 

 

Lp. 
Dla kl. 

I b 
                  Wychowawca: Anna Cencelewicz 

 

 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, formy 

realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 

nauczycie

lem 

 1. 

Religia 

22.04.2020 r. 

Temat 44 Uczynki 

miłosierdzia 

znakiem miłości. 

Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do 

wykonywania zadań, zachęcam was do  modlitwy 

w intencji ustania epidemii. W imię Ojca i Syna i 

Ducha Świętego. Amen. Następnie modlitwa 

spowiedź powszechna,  Aniele Boży, Zdrowaś 

Maryjo i modlitwę do św. Michała Archanioła. 

Można również odmówić inne modlitwy. 

Następnie przechodzimy do tematu dzisiejszej 

lekcji, który znajduje się w książce ćwiczeń na str. 

110-111. 

 

 Na str. 110 należy pokolorować obrazek przedstawiający 

miłosiernego samarytanina. Na następnej stronie należy 

połączyć ze sobą obrazki w pary np.; karetka-osoba chora. W 

ostatnim zadaniu należy umieścić w odpowiednich miejscach 

naklejki znajdujące się na końcu książki w taki sposób, aby 

pomóc osobom znajdującym się w trudnościach. 

 Zadanie dodatkowe -zachęcam do obejrzenia bajki o 

miłosiernym Samarytaninie. Szczęść Boże. 

https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U 

Praca zdalna z komputerem, 

słuchanie bajki ze zrozumieniem, 

malowanka, karty pracy, kredki. 

iratti@tlen.pl  

messenger 

Marcin 

Lewczuk 

2. 

Religia 23.04.2020 r. 

Temat 45 

Przepraszam 

rodziców, 

rodzeństwo, 

kolegów i koleżanki. 

Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do 

wykonywania zadań, zachęcam was do  modlitwy 

w intencji ustania epidemii. W imię Ojca i Syna i 

Ducha Świętego. Amen. Następnie modlitwa 

spowiedź powszechna,  Aniele Boży, Zdrowaś 

Maryjo i modlitwę do św. Michała Archanioła. 

Można również odmówić inne modlitwy. 

Następnie przechodzimy do tematu dzisiejszej 

lekcji, który znajduje się w książce ćwiczeń na str. 

112-113. 

  

Na str.112 należy dokończyć i namalować historię które zostały 

przedstawione na trzech poprzednich obrazkach. Pod spodem 

wybieramy jedno słowo, które pasuje do tego co namalowaliśmy 

i zapisujemy poniżej w ramce. Na następnej stronie należy 

namalować elementy którymi Zacheusz wynagrodził za 

wyrządzone zło, a następnie pomalować obrazek. Zanim 

przystąpicie do malowania to was zachęcam do obejrzenia bajki 

o Zacheuszu. 

https://www.youtube.com/watch?v=DOX3iwwIQAs  Udanej 

pracy i Szczęść Boże. 

    

Praca zdalna z komputerem, 

słuchanie bajki ze zrozumieniem, 

malowanka, karty pracy, kredki. 

iratti@tlen.pl  

messenger 

Marcin 

Lewczuk 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U
mailto:iratti@tlen.pl
https://www.youtube.com/watch?v=DOX3iwwIQAs
mailto:iratti@tlen.pl


 

 

15- 17.04.2020 

 

Lp. Dla klasy 1b Wychowawca: Anna Cencelewicz 

 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, formy 

realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 

nauczyci

elem 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

1. 
J. ang 
 

Forest tales – słuchamy, czytamy i 
odgrywamy historyjkę obrazkową 

 

 

 Podręcznik str. 56 - posłuchać 
nagrania na płycie 

Napisać w zeszycie nowe słówka 

Poćwiczyć słownictwo na stronach internetowych: 
Sparks Fun Zone ( Level 1)  i 

 Gold Sparks/ Learning Resources 
 

 

 

Podręcznik  str.56, 

Strony internetowe; 
Sparks Fun Zone ( Level 1)  i 

 Gold Sparks/ Learning Resources 
 

 
 

Librus 
Joanna 

Momotowska 

2. 
 

 

Podręcznik str. 1/58 - posłuchać nagrania 

na płycie i wskazywać wymieniane 

produkty. 

Napisać w zeszycie nowe słówka w 

zeszycie.  

 

 

Zadanie dla chętnych 

 

Wykonać plakat ze zdrowym i niezdrowym 

jedzeniem (Podręcznik   zad.3 str.59). 

 

Podręcznik  str.58 
 

Librus 
Joanna 

Momotowska 

 

 



22-24.04.20 

Lp. Dla klasy 1b Wychowawca: Anna Cencelewicz 

 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 
metody pracy, formy realizacji, 
propozycje od nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczyciel

em 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

1. J. angielski 

Temat: Now I know- omówienie i 

podsumowanie materiału z rozdziału 5 i 

przygotowanie do testu 

 

 

 

 

 

Zeszyt ćwiczeń; 2/38 

Zakreślić właściwe wyrazy zgodnie z 

obrazkami.  

 

Zeszyt ćwiczeń;1/69 

Uzupełnić zdania i zakreślić wyraz zgodnie 

z rysunkiem 

 

 

 
 Zeszyt ćwiczeń; 2/38, 1/69 

 
Librus 

Joanna 

Momotowska 

2. J. angielski 

Temat: Nazwy zwierzątek domowych – 

wprowadzenie 

 

 

Posłuchać nagrania podręcznik str.60, 

na płycie lub stronie internetowej 

Przepisać do zeszytu nowe słówka. 

 

Zeszyt ćwiczeń; 1/39 

 

Podręcznik str.60 

Zeszyt ćwiczeń 1/39 

Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone ( Level 1)  i 

 Gold Sparks/ Learning Resources 

 

Librus 
Joanna 

Momotowska 



 

 

 

 

Lp. Dla klasy I b  Wychowawca: 

 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania 

dodatkowe i 
rozszerzające 

metody pracy, formy 
realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

21.04 
EDUKACJA 
INFORMATYCZNA 

Rysunek w programie Paint. 
Narysuj wiosenny rysunek. 
Proszę w nazwie rysunku podać imię nazwisko i klasę dziecka. 
Pracę wysłać na ades: dorota.kedziora@spwerbkowice.pl 

 Praca twórcza Librus, email Dorota Kędziora 

 

 

mailto:dorota.kedziora@spwerbkowice.pl

