
 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

20.04.2020 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania dodatkowe  

i rozszerzające 
metody pracy, formy realizacji, 
propozycje od nauczyciela, linki 

kontakt  
z nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

   1. W-f Ćwicz zgodnie z poleceniami-
„Gimnastyczny wierszyk”. 

Powtórz ćwiczenia 
jeszcze raz. 

Rozwijania sprawności 
motorycznej. 

Lirbrus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Odpowiedz na pytanie – Co to 
znaczy być przedsiębiorczym? 
Zapoznanie z Grażyną i 
Faustyną. 
Poproś rodzica o przeczytanie  
opowiadania Roberta Majchera  
„Mały Pablo i dwie świnki” 

Odpowiedz na 
pytanie – Jakie masz 
marzenia i co należy 
robić aby je spełniać ? 

Praca z podręcznikiem. 
Podręcznik pol-społ s.36-37. 
 
Dla chętnych; 
https://www.ebooki24.org/sites/defa
ult/files/ebooki/maly-pablo-i-dwie-
swinki.pdf 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Pokoloruj skarbonkę 
„Świnkę”. 

Poznaj role zwierząt 
mieszkających w ogrodzie. 
Wymień jakie zwierzęta są 
przedstawione na ilustracji . 

Zaprojektuj i narysuj 
skarbonkę według 
własnego pomysłu. 

Ćwiczenia grafomotoryczne-
ćw.pol.społ.s.34 

Obserwacja. Doskonalenie 
spostrzegawczości. 

Podręcznik mat.przyr.s34-35. 

Ćwicz mat.przyrod.cz.2 s.32    
Zadanie 1,2,3. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

  4. 
J. angielski 

 

Forest tales – słuchamy, 

czytamy i odgrywamy 

historyjkę obrazkową 

 

Poćwiczyć 

słownictwo na 

stronach 

internetowych: 

 

Podręcznik str.56, 

Librus 
Joanna 

Momotowska 



 

 Podręcznik str. 56 - 

posłuchać nagrania na płycie 

Napisać w zeszycie nowe 

słówka 

Sparks Fun Zone (Level 

1) i 

 Gold Sparks/ Learning 

Resources 

 

 

Strony internetowe; 

Sparks Fun Zone (Level 1) i 

 Gold Sparks/ Learning Resources 

 

 

 

 

 

 

 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

21.04.2
020 

Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania dodatkowe  

i rozszerzające 
metody pracy, formy realizacji, 
propozycje od nauczyciela, linki 

kontakt  
z nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

   1. Edukacja 
wczesnoszkolna 

Zapoznaj się z pisownią liter 
drukowanych G, g F, f na 
podstawie wyrazów Grażyna 
,góra, fotel Faustyna. 

Odpowiedz na 
pytanie -Czy warto 
być 
przedsiębiorczym? 

Podr. pol. społ cz.2 s.38 

Ćw. pol. społ cz.2.s 35 

Lirbrus 

telefon 
M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Poćwicz umiejętność liczenia – 
„Matematyka ogrodowa” 

Narysuj wybrane 
zwierzę mieszkające 
w ogrodzie. 

Praca z podręcznikiem. 
 Podręcznik mat. przyr. S .36 
Ćwicz. mat. przyr. S.32 
 
 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 



   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Obejrzyj filmik z serii 
„Wędrówki Skrzata 
Borówki” 

Wymień zwierzęta 
jakie mieszkały w 
ogrodzie u Skrzata 
Borówki. 

Wykorzystanie multimediów do 
zdobywania wiedzy; 

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

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

    4. J. angielski 

Zasady zdrowego żywienia: 

co należy jeść, a czego - 

unikać 

 

 

 

 

Podręcznik str. 1/58 - 

posłuchać nagrania na płycie 

i wskazywać wymieniane 

produkty. 

Napisać w zeszycie nowe 

słówka.  

 

 

Zadanie dla chętnych; 

 

Wykonać plakat ze 

zdrowym i niezdrowym 

jedzeniem (Podręcznik   

zad.3 str.59). 

 

Podręcznik str.58,59 

 
Librus 

Joanna 

Momotowska 
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22.04.2020 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania dodatkowe  

i rozszerzające 
metody pracy, formy realizacji, 
propozycje od nauczyciela, linki 

kontakt  
z nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

   1. Edukacja 
wczesnoszkolna 

Naucz się poprawnie pisać 
litery G, g w liniaturze. 

Ułóż zagadki 
wykorzystując nazwy 
rzeczy zawierających 
głoskę g. 

Ćwiczenia w czytaniu. 

Podr.pol.społ.cz.2.s 39 

Ćwicz pol.społcz. cz.2.s.36 

Lirbrus 

telefon 
M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. Edukacja 
wczesnoszkolna 

Układaj zadania i bezbłędnie 
licz w zakresie 20. 

Wykonaj dodatkowe 
zadania na 
dodawanie                         
i odejmowanie                 
w zakresie 20. 

Czynnościowe wykonywanie 
działań matematycznych. 

Ćwicz.mat.społ.cz.2.s.34 

Lirbrus 

telefon 
M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. w-f Zagraj z rodzicem lub 
rodzeństwem w ulubioną grę 
planszową. 

 Nauka przez zabawę, gry 
dydaktyczne. 

Lirbrus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   4. Edukacja 
wczesnoszkolna 

Śpiewaj piosenkę Z zespołem 
Fasolki „Wiosna w ogródku” 

Naucz się śpiewać 
piosenki 
samodzielnie. 

https://www.google.com/searc
h?client=firefox-b-
d&q=fasolki+piosenka+ogr%C3
%B3dek 

Lirbrus 

telefon 
M. Majewska-
Tkaczuk 

      5. Religia 
22.04.2020 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 

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 

Praca zdalna z 

komputerem, 

słuchanie bajki ze 

zrozumieniem, 

malowanka, karty 

pracy, kredki.  

iratti@tlen.pl 

messenger Marcin 

Lewczuk 

mailto:iratti@tlen.pl


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. 
   

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=D

OX3iwwIQAs  Udanej pracy i Szczęść 

Boże.  

 

 Dla klasy I c                                         Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

23.04.2020 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania dodatkowe  

i rozszerzające 
metody pracy, formy realizacji, 
propozycje od nauczyciela, linki 

kontakt  
z nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

   1. Edukacja 
wczesnoszkolna 

Naucz się poprawnie pisać 
litery F, f w liniaturze. 
Poznaj  zabawę literowe 
pomysły. 

Ułóż zdania z jak 
największej liczby 
wyrazów 
rozpoczynających się 
na głoskę g lub f.         
Np. Gosia głośno gra 
gitarowe gamy. 

Ćwiczenia w czytaniu. 

Podr.pol.społ.cz.2.s 41 

Ćwicz pol. społcz. cz.2.s.31,37 

Lirbrus 

telefon 
M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. Edukacja 
wczesnoszkolna 

Rozkładaj liczbę 20 na dwa,  
trzy i cztery składniki. 

Wykonaj dodatkowe 
zadania na 
dodawanie                         
i odejmowanie                 
w zakresie 20. 

Czynnościowe wykonywanie 
działań matematycznych. 

Ćwicz.mat.społ.cz.2.s.33 

Lirbrus 

telefon 
M. Majewska-
Tkaczuk 

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


   3.        w-f Gry i zabawy rzutne. Rzucaj piłką do celu.  Gry i zabawy rozwijające 
motorykę małą i dużą. 

Lirbrus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   4. Zajęcia 
rozwijające 
zdolności                     
i 
zainteresowania 
uczniów. 

Wykonaj biedronkę korzystając 
z szablonu.  Pamiętaj o 
starannym wycinaniu.  

Wykonaj rodzinę 
biedronek. 

Praktyczne działania uczniów. Lirbrus 

telefon M. Majewska-
Tkaczuk 

 

 

 Dla klasy I c                                         Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

24.04.2020 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania dodatkowe  

i rozszerzające 
metody pracy, formy realizacji, 
propozycje od nauczyciela, linki 

kontakt  
z nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

   1. Edukacja 
wczesnoszkolna 

Naucz się pięknie czytać 
czytankę „Odkrywcy” lub „Lot 
Balonem” 
Nauka i zabawa. 
 

Zagraj w grę 
„Memory rymy” 

 

Ćwiczenia w czytaniu. 

Podr.pol.społ.cz.2.s  

Ćwicz pol. społcz. cz.2.s. 

Lirbrus 

telefon 
M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. Edukacja 
wczesnoszkolna 

Ćwicz pisanie poznanych liter 
 z pamięci. Pamiętaj, że litery 
piszemy w dwóch lub trzech 
liniach. Bądź uważny(a)nie 
popełnij błędu. 

Wykonaj dodatkowe 
zadania na 
dodawanie                         
i odejmowanie                 
w zakresie 20. 

Utrwalenie poznanego 
materiału. 

Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu. 

Lirbrus 

telefon 
M. Majewska-
Tkaczuk 



   3. Edukacja 
wczesnoszkolna 

Doskonal się w dodawaniu 
 i odejmowaniu w zakresie 20. 

Układanie treści 
zadań i ilustrowanie 
za pomocą 
liczmanów. 

Ćwicz.mat.przyr.cz.2 s.35 Lirbrus 

telefon 
M. Majewska-
Tkaczuk 

   4. Edukacja 
wczesnoszkolna 

Poznaj nową technikę 
malowania. Jest bardzo prosta, 
na pewno ją polubisz. 

Wykonaj dowolny 
rysunek techniką 
malowania wacikami 

Wykonaj kwitnące drzewo 
techniką- malowanie wacikami . 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=tE8fcNp8Y90 

Lirbrus 

telefon 
M. Majewska-
Tkaczuk 

     5. 
Religia 24.04.2020 r. 
Temat 46 Pan Bóg przebacza nam grzechy. 

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. 114-116. 
  

  

Zanim przystąpcie do wykonywania 

ćwiczeń zalecam obejrzenie przypowieści 

o marnotrawnym synu, zwłaszcza tym 

którzy jej nie widzieli. 

https://www.youtube.com/watch?v=T3jC

Lpxt5-0 Następnie należy pomalować 

obrazek na str. 114, przedstawiający 

powrót syna marnotrawnego do domu. Na 

następnej stronie należy wpisać w 

odpowiedniej kolejności cyfry od 1 do 4 

według kolejności wydarzeń. Na koniec 

na str. 116 należy w diagramie znaleźć 

drogę do domu kochającego Ojca, a 

zdanie jakie wyjdzie zapisać pod spodem. 

Życzę owocnej pracy, 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=T3jCLpxt5-0
https://www.youtube.com/watch?v=T3jCLpxt5-0
mailto:iratti@tlen.pl

