
 

Lp. 
Dla klasy Ia 

05 - 24.04. 2020 r. 
Wychowawca: Marta Mamełka 

 Przedmiot Zadania podstawowe 

Zadania 

 dodatkowe 

i rozszerzające 

metody pracy, formy 

realizacji, 

propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 

nauczycielem 

imię i nazwisko 

nauczyciela 

  05.05.2020 r. (wt)     

1. 

Edukacja 

społeczna 

„Jesteśmy 

Polakami” 

- obejrzyj filmy: 

– https://www.youtube.com/watch?v=Xv7

DNwMDoAM 

– https://www.youtube.com/watch?v=xQk

8p7XY23A 

– rozwiąż giuz 

– https://view.

genial.ly/5ea71a00d

407580db92d3fda?f

bclid=IwAR1BCzD

EcEyNj5yhzx6Jvhn

bdNaZZ6uV_Fnh1

NFJCbSHgs0f38kH

vvByQsI 

- poglądowa; 

- działań praktycznych                      

z wykorzystaniem 

zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- poczta gmail 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

2. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Legenda o 

powstaniu Polski 

– doskonalenie 

umiejetności 

słuchania.” 

 

–  posłuchaj uważnie legendy 

– https://www.youtube.com/watch?v=

yMWBZkLlaa0 

– narysuj plakat do legendy, umieść               

w nim polskie symbole narodowe; 

 – poglądowa; 

– działań 

  praktycznych; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- poczta gmail 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

3. 

Edukacja 

matematyczna 

„Oto wyzwania” 

-  wykonaj w zeszycie zadania na str 42-43                  

z poręcznika mat-przyr; 

 – praca z 

podręcznikiem; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- poczta gmail 

Marta Mamełka 

https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM
https://www.youtube.com/watch?v=Xv7DNwMDoAM
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A
https://view.genial.ly/5ea71a00d407580db92d3fda?fbclid=IwAR1BCzDEcEyNj5yhzx6JvhnbdNaZZ6uV_Fnh1NFJCbSHgs0f38kHvvByQsI
https://view.genial.ly/5ea71a00d407580db92d3fda?fbclid=IwAR1BCzDEcEyNj5yhzx6JvhnbdNaZZ6uV_Fnh1NFJCbSHgs0f38kHvvByQsI
https://view.genial.ly/5ea71a00d407580db92d3fda?fbclid=IwAR1BCzDEcEyNj5yhzx6JvhnbdNaZZ6uV_Fnh1NFJCbSHgs0f38kHvvByQsI
https://view.genial.ly/5ea71a00d407580db92d3fda?fbclid=IwAR1BCzDEcEyNj5yhzx6JvhnbdNaZZ6uV_Fnh1NFJCbSHgs0f38kHvvByQsI
https://view.genial.ly/5ea71a00d407580db92d3fda?fbclid=IwAR1BCzDEcEyNj5yhzx6JvhnbdNaZZ6uV_Fnh1NFJCbSHgs0f38kHvvByQsI
https://view.genial.ly/5ea71a00d407580db92d3fda?fbclid=IwAR1BCzDEcEyNj5yhzx6JvhnbdNaZZ6uV_Fnh1NFJCbSHgs0f38kHvvByQsI
https://view.genial.ly/5ea71a00d407580db92d3fda?fbclid=IwAR1BCzDEcEyNj5yhzx6JvhnbdNaZZ6uV_Fnh1NFJCbSHgs0f38kHvvByQsI
https://view.genial.ly/5ea71a00d407580db92d3fda?fbclid=IwAR1BCzDEcEyNj5yhzx6JvhnbdNaZZ6uV_Fnh1NFJCbSHgs0f38kHvvByQsI
https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0
https://www.youtube.com/watch?v=yMWBZkLlaa0


- telefoniczny; 

- messenger; 

4. 

Edukacja 

przyrodnicza 

„Obserwowanie 

przyrody – 

wiosna w sadzie.” 

 

 

-obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=xh37Vygd8

BQ 

– przyjrzyj się uważnie ilustracji na str 44         

w podręczniku mat-przyr; 

– wykonaj ustnie polecenia pod ilustracją 

(bez ostatniej kropki); 

– obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt

9c 

– wykonaj ustnie zadanie 2 na str 45                     

w podręczniku mat-przyr; 

 – praca z 

podręcznikami; 

– wykorzystanie 

zasobów  YouTube 

– działania 

praktyczne; 

- dziennik 

  Librus; 

- poczta gmail 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

5. 

Edukacja 

muzyczna 

„Jesteśmy Polką                          

i Polakiem” 

- posłuchaj piosenki, naucz się przynajmniej 

refrenu: 

– https://www.youtube.com/watch?v=plu

g6OIrxRM 

 – działań 

praktycznych; 

– zasoby 

YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

-poczta gmail 

- telefoniczny; 

- messenger; 

 

Marta Mamełka 

  06.05.2020 r. (śr)     

1. 
Język angielski 

 

Pets – śpiewamy piosenkę o zwierzętach i 

gramy w gry językowe 

 

 -     podręcznik  str.67 

– ćwiczenie 1/ 43 i 57 

– dzienni

k Librus 

– poczta gmail 

Joanna 

Momotowska 

https://www.youtube.com/watch?v=xh37Vygd8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=xh37Vygd8BQ
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM


Posłuchać piosenki 

Zeszyt ćwiczeń; zad. 1/43 

Zeszyt ćwiczeń; zad. Strona 57 

 

2. 

Religia 

Temat 47 Chcę 

przebaczać 

 

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. 117-119. 

Zanim zaczniecie uzupełniać ćwiczenia, zachęcam 

was do obejrzenia bajki religijnej o tym jak należy 

przebaczać. Link do filmu znajduję się tutaj: 

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

 Po obejrzeniu filmu 

należy odpowiedzieć 

na następujące 

pytania. Czy postawa 

Hezora była 

właściwa, jeśli nie to 

jak powinien 

postąpić? Następnie 

przechodzimy do 

ćwiczeń, na 

następnej stronie 

należy wpisać 

formułkę aktu żalu. 

W kolejnym zadaniu 

należy skreślić 

wszystkie zielone 

litery, a te które 

zostaną przepisać 

pod spodem. Litery 

te utworzą teks 

modlitwy. Na koniec 

ci którzy jeszcze się 

nie nauczyli aktu 

żalu maja okazję do 

tego aby nauczyć się 

tej modlitwy. Życzę 

owocnej pracy z 

Bogiem. 
  

Praca zdalna z 

komputerem, słuchanie 

słuchowiska ze 

zrozumieniem, 

malowanka, 

iratti@tlen.pl, 

messenger 

Marcin Lewczuk 

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


3. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Doskonalenie 

umiejetności 

pisania wyrazów    

z sz,cz” 

 

-  wykonaj ćwiczenia na str 67                               

w kaligrafii.; 

 

 

 

 

– praca z 

podręcznikiem; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- poczta gmail 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 

Edukacja 

matematyczna 

„Doskonalenie 

umiejętnośi 

dodawania                 

w zakresie 20 z 

przekroczeniem 

progu” 

 

– poćwicz dodawanie z grą, zdobądź 20 

ananasów 

– https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawani

e-z-przekraczaniem-progu-

dziesiatkowego_7_10 

 

 

– wykorzystanie 

zasobów  YouTube 

- dziennik 

  Librus; 

- poczta gmail 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

  07.05.2020 r. (czw)     

1. 

Wychowanie 

fizyczne 

„Poznajemy 

Polkę.” 

– obejrzyj i tańcz razem z 

nauczycielem 

– https://www.youtube.com/watch?v=

3Rg9HOZb4VU 
 

- działania praktyczne 

– wykorzystanie 

zasobów  YouTube 

- dziennik 

  Librus; 

- poczta gmail 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

2. 

Edukacja 

matematyczna 

„Rozwiązywanie 

zadań 

tekstowych.” 

 - poćwicz rozwiązywanie zadań tekstowych, 

zdobądź minimum 10 nanasów: 

https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-

tekstowe-z-dodawania-w-zakresie-

20_1_290 

  

– praca z 

podręcznikiem 

 

 

- dziennik 

  Librus; 

- poczta gmail 

- telefoniczny; 

Marta Mamełka 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-z-przekraczaniem-progu-dziesiatkowego_7_10
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-z-przekraczaniem-progu-dziesiatkowego_7_10
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-z-przekraczaniem-progu-dziesiatkowego_7_10
https://www.youtube.com/watch?v=3Rg9HOZb4VU
https://www.youtube.com/watch?v=3Rg9HOZb4VU
https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-w-zakresie-20_1_290
https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-w-zakresie-20_1_290
https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-w-zakresie-20_1_290


- messenger; 

3. 

Edukacja  

plastyczna 

„Pszczoła wśród 

kwiatów - 

pastele” 

– narysuj pszczołę/przczoły wśród kwiatów 

w sadzie wiosennym; 

– pamiętaj aby zapełnić cały karton i aby 

pszczoły były widoczne; 
 

 

- działań 

praktycznych 

- dziennik 

  Librus; 

- poczta gmail 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Utrwalenie 

pojęcia głoski             

i litery”. 

 

 

– obejrzyj filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=42cwUdQS

8xo&t=3s 

– wykonaj ćwiczenia 1 i 2 str 42/43                       

w ćwiczeniach pol-społ. 

- wypisz na kartonie czerwoną kredką 

wszystkie samogłoski (a, ą, e, ę, i, o, 

ó, u, y)  i zapamiętaj (naucz się ich na 

pamięć); 

 

– praca z 

podręcznikiem 

– działania 

praktyczne 

– wykorzystanie 

zasobów YouTube; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- poczta gmail 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

5. 

Zaj. rozwijające 

uzdolnienia 

„Podsumowanie 

wiedzy o grze               

w szachy” 

– rozwiąż quiz 

https://view.genial.ly/5ea1cf01eebc9b0dbb1

7e69a/learning-experience-challenges-

szachy-

quiz?fbclid=IwAR384ZebUlQNOlRFZzEF

OxwLkttRNpRmepCsDRtbvWcVkPUVzp3

cH-vmHP0 

 

– działania 

praktyczne 

– wykorzystanie 

zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- poczta gmail 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

  08.05.2020 r. (pt)     

https://www.youtube.com/watch?v=42cwUdQS8xo&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=42cwUdQS8xo&t=3s
https://view.genial.ly/5ea1cf01eebc9b0dbb17e69a/learning-experience-challenges-szachy-quiz?fbclid=IwAR384ZebUlQNOlRFZzEFOxwLkttRNpRmepCsDRtbvWcVkPUVzp3cH-vmHP0
https://view.genial.ly/5ea1cf01eebc9b0dbb17e69a/learning-experience-challenges-szachy-quiz?fbclid=IwAR384ZebUlQNOlRFZzEFOxwLkttRNpRmepCsDRtbvWcVkPUVzp3cH-vmHP0
https://view.genial.ly/5ea1cf01eebc9b0dbb17e69a/learning-experience-challenges-szachy-quiz?fbclid=IwAR384ZebUlQNOlRFZzEFOxwLkttRNpRmepCsDRtbvWcVkPUVzp3cH-vmHP0
https://view.genial.ly/5ea1cf01eebc9b0dbb17e69a/learning-experience-challenges-szachy-quiz?fbclid=IwAR384ZebUlQNOlRFZzEFOxwLkttRNpRmepCsDRtbvWcVkPUVzp3cH-vmHP0
https://view.genial.ly/5ea1cf01eebc9b0dbb17e69a/learning-experience-challenges-szachy-quiz?fbclid=IwAR384ZebUlQNOlRFZzEFOxwLkttRNpRmepCsDRtbvWcVkPUVzp3cH-vmHP0
https://view.genial.ly/5ea1cf01eebc9b0dbb17e69a/learning-experience-challenges-szachy-quiz?fbclid=IwAR384ZebUlQNOlRFZzEFOxwLkttRNpRmepCsDRtbvWcVkPUVzp3cH-vmHP0


1. 

Edukacja 

matematyczna 

„Wprowadzenie 

odejmowania                     

w zakresie 20 z 

przekroczeniem 

progu” 

- obejrzyj filmik i zrób taki szablon 

– https://view.genial.ly/5ea33e7f6489ab

0dc22e4dfd?fbclid=IwAR1g9QY83NrXef1Hx

K6dbNcPWyZL-

RqVFkPeOVuc8KAsHBCB1P-uwKZ2dTA 

– obejrzyj filmiki: 

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

fZsN54 

https://www.youtube.com/watch?v=DH30tu

wdCRs 

– wykonaj zad 1,2,3 na str 40                             

w ćwiczeniach mat-przyr oraz 3 str 46 z 

podręcznika mat-przyr. 

 

- zasoby YouTube; 

– działania 

praktyczne; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- poczta gmail 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

2. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Pisownia 

wyrazów ze 

zmiękczeniami” 

 

 

– wykonaj ćwiczenia 3 na str 43                           

w ćwiczeniach pol-społ.; 

– zapisz w zeszycia, co przedstawiają 

obrazki (po przecinkach); 

– poćwicz pisanie zmiękczeń z grą: 

– http://pisupisu.pl/klasa1/ci-i-c-

wybierz 

– http://pisupisu.pl/klasa1/si-i-s-

wybierz-nauka 

 

 

– praca z 

podręcznikiem 

– wykorzystanie 

zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- poczta gmail 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

3. 
Wychowanie 

fizyczne 

– obejrzyj i tańcz razem z 

nauczycielem 
- 

– wykorzystanie 

zasobów YouTube; 
- dziennik Marta Mamełka 

https://view.genial.ly/5ea33e7f6489ab0dc22e4dfd?fbclid=IwAR1g9QY83NrXef1HxK6dbNcPWyZL-RqVFkPeOVuc8KAsHBCB1P-uwKZ2dTA
https://view.genial.ly/5ea33e7f6489ab0dc22e4dfd?fbclid=IwAR1g9QY83NrXef1HxK6dbNcPWyZL-RqVFkPeOVuc8KAsHBCB1P-uwKZ2dTA
https://view.genial.ly/5ea33e7f6489ab0dc22e4dfd?fbclid=IwAR1g9QY83NrXef1HxK6dbNcPWyZL-RqVFkPeOVuc8KAsHBCB1P-uwKZ2dTA
https://view.genial.ly/5ea33e7f6489ab0dc22e4dfd?fbclid=IwAR1g9QY83NrXef1HxK6dbNcPWyZL-RqVFkPeOVuc8KAsHBCB1P-uwKZ2dTA
https://www.youtube.com/watch?v=NNxcXfZsN54
https://www.youtube.com/watch?v=NNxcXfZsN54
https://www.youtube.com/watch?v=DH30tuwdCRs
https://www.youtube.com/watch?v=DH30tuwdCRs
http://pisupisu.pl/klasa1/ci-i-c-wybierz
http://pisupisu.pl/klasa1/ci-i-c-wybierz
http://pisupisu.pl/klasa1/si-i-s-wybierz-nauka
http://pisupisu.pl/klasa1/si-i-s-wybierz-nauka


„Doskonalenie 

tańca -  Polki” 
– https://www.youtube.com/watch?v=

3Rg9HOZb4VU 

– działania 

praktyczne    

  Librus; 

- poczta gmail 

- telefoniczny; 

- messenger; 

4. 

Religia 

 

Temat 48 

Różaniec – 

najpiękniejsza 

modlitwa Maryi 

 

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 książce ćwiczeń 

na str. 122-124. Na pierwszej stronie mamy rysunek 

przedstawiający objawienie się Matki Bożej trojgu 

dzieciom w Fatimie. Te dzieci mają na imię Łucja, 

Hiacynta i Franciszek. Zachęcam was do obejrzenia 

bajki o tamtych wydarzeniach z 1917 r. Link do filmu 

znajduję się tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=A7wDtlgbu4M . 

 Po obejrzeniu filmu 

streszczamy mamie lub 

tacie film. Następnie 

przechodzimy do 

ćwiczeń, w zadaniu na 

123 str. należy wykreślić 

słowa, których rysunki są 

przedstawione obok. 

Pozostałe litery utworzą 

hasło. Następne zadanie 

polega na połączeniu 

kropek, które utworzą 

różaniec i pomalowaniu 

paciorków różańca 

według zasad podanych 

poniżej. Życzę owocnej 

pracy i Szczęść Boże.. 

  

Praca zdalna                     

z komputerem, 

słuchanie bajki ze 

zrozumieniem, 

malowanka, karty pracy, 

kredki. 

iratti@tlen.pl, 

messenger 

Marcin Lewczuk 

  11.05.2020 r. (pn) 
   

 

1. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Wyrazy z ż,rz – 

doskonalenie 

pisowni” 

– wykonaj ćwiczenia na str  48,49                            

i zapamiętaj, jak piszemy takie wyrazy; 

 
- praca z podręcznikiem; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

2. 

Edukacja    

matematyczna 

„Odejmowanie w 

zakresie 20 z 

– wykonaj ćwiczenia na str 41,42 z ćwiczeń 

mar-przyr 

 

– praca z 

podręcznikiem 

matematyczno- 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

https://www.youtube.com/watch?v=3Rg9HOZb4VU
https://www.youtube.com/watch?v=3Rg9HOZb4VU
https://www.youtube.com/watch?v=A7wDtlgbu4M
https://www.youtube.com/watch?v=A7wDtlgbu4M
mailto:iratti@tlen.pl


przekroczeniem 

progu” 

  

– przy wykonywaniu ćwiczeń skorzystaj                 

z przygotowanych pasków (układaj na nich wybrane 

elementy- patyczki, spinacze, wycięte kółeczka) 

przyrodniczym, 

ćwiczeniami; 

– działania 

praktyczne                    z 

wykorzystaniem 

liczydeł, 

przygotowanych 

pomocy; 

3. 
Edukacja 

informatyczna 

Wejdź na podane strony, wykonaj ćwiczenia: 

http://pisupisu.pl/klasa1/literki-z-klawiatury 

http://pisupisu.pl/klasa1/ogonki-czyli-polskie-znaki 

http://pisupisu.pl/klasa1/wielkie-litery 

 
– nauka przez 

zabawę - dziennik librus 
Dorota Kędziora 

4. 

Wychowanie 

fizyczne   

„Ćwiczenia 

ogólnorozwojowe

” 

- wykonaj ćwiczenia ze wcześniejszych filmików, te 

które podobały ci się najbardziej; 

 

– działania 

praktyczne                   z 

wykorzystaniem 

zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

5. 
Język angielski 

 

Zwierzęta i ich schronienie 

Zapisać słówka. 

Posłuchać nagrania. 

– Zeszyt ćwiczeń; zad.2/44 i Exttra fun str.44  

 

– Podręcznik  str.68 

Ćwiczenie 2/44 i Extra 

fun str. 44 

Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone ( Level 

1)  i Gold Sparks/ 

Learning Resources 

–  

– dziennik 

Librus 

– poczta gmail 

Joanna 

Momotowska 

  12.05.2020 r. (wt) 
   

 

1. 

Edukacja 

społeczna, 

muzyczna,  

plastyczna 

„Świeto naszej 

szkoły” 

- obejrzyj film o patronie naszej szkoły: 

https://www.youtube.com/watch?v=NkE9rno3ggg 

– wysłuchaj piosenki 

– https://www.youtube.com/watch?v=DBwxG

yI15l0 

 

 

- poglądowa; 

- działań praktycznych                      

z wykorzystaniem 

zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

http://pisupisu.pl/klasa1/literki-z-klawiatury
http://pisupisu.pl/klasa1/ogonki-czyli-polskie-znaki
http://pisupisu.pl/klasa1/wielkie-litery
https://www.youtube.com/watch?v=NkE9rno3ggg
https://www.youtube.com/watch?v=DBwxGyI15l0
https://www.youtube.com/watch?v=DBwxGyI15l0


– zwiedź wirtualnie Muzeum Zamoyskich               

w Kozłówce 

http://zwiedzajlubelskie.pl/kozlowka 

– narysuj plakat o patronie naszej szkoły 

  13.05.2020 r. (śr) 
   

 

1. 
Język angielski 

 

Zabadella says – zabawa ruchowa, utrwalenie poleceń. 

Posłuchać nagrania. 

 Praca projektowa – wykonujemy plakat z ulubionym 

zwierzątkiem 

 

Zapisać w zeszycie słówka. 

Zeszyt ćwiczeń ; zad.1/71 

Wykonać plakat n/p 

zadania w podręczniku   

zad.3 str.69 

– Podręcznik str.69 

– dziennik 

Librus 

–  poczta gmail 

 

Joanna 

Momotowska 

2. 

Religia 

 

Temat 49 Święci 

pokazują Jezusa 

Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do wykonywania 

zadań, zachęcam was do wspólnej modlitwy. W imię 

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 10 różańca 

świętego w intencji ustania epidemii.   

 Następnie przechodzimy do tematu 

dzisiejszej lekcji, który znajduje się w książce ćwiczeń 

na str. 125. Na początku wyjaśniamy sobie pojęcie 

„święty”, z kim i z czym wiąże się to słowo. Można 

skorzystać z dwuminutowego filmu, aby dziecko 

mogło odpowiedzieć na w/w pytanie. Link do filmy: 

https://www.youtube.com/watch?v=OqSMJO7K6Vw 

W pierwszym zadaniu na 

str.125, należy znaleźć 5 

szczegółów, którymi 

różnią się te dwa obrazki. 

Różnice zaznaczamy 

kółeczkiem. W kolejnym 

zadaniu należy 

namalować portret 

świętego. W zadaniu 

domowym należy 

poprosić rodziców, aby 

opowiedzieli wam o 

Twoim patronie. 

Następnie należy go 

namalować, pod spodem 

zapisać jego imię. 

Wykonaną pracę 

przesyłamy do ocenienia. 

Życzę owocnej pracy, 

Szczęść Boże. 

– Praca zdalna z 

komputerem, słuchanie 

słuchowiska ze 

zrozumieniem, 

malowanka, 

iratti@tlen.pl, 

messenger 

Marcin Lewczuk 

3. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Wprowadzenie 

drukowanychi 

– obejrzyj filmiki 

https://www.youtube.com/watch?v=k4btQ-LguJ0 
 

– praca z 

podręcznikami do 

edukacji polonistyczno-

społecznej; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

http://zwiedzajlubelskie.pl/kozlowka
mailto:iratti@tlen.pl
https://www.youtube.com/watch?v=k4btQ-LguJ0


pisanych liter h,H 

– moja mama gra 

na harfie.” 

 

– rzeczytaj tekst ze str 54 w podręczniku pol-

społ, podkreśl w nim ołówkeim wszystkie wyrazy z 

literkah; 

– wykonaj ćwiczenie w kaligragii na str 70 

oraz w ćwiczeniach na str 52; 

4. 

Edukacja 

matematyczna 

„Doskonalenie 

umiejetności 

dodawanie i 

odejmowanie w 

zakresie 20 z 

przekroczeniem 

progu” 

- wykonaj zadania na str 43 oraz 4 i 5 na str 82 w 

ćwiczeniach mat-przyr. 

 

– praca z 

podręcznikiem 

matematyczno- 

przyrodniczym, 

ćwiczeniami; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

  14.05.2020 r. (czw) 
   

 

1. 

Wychowanie 

fizyczne 

„Skoki, podskoki 

– doskonalenie 

skoczności” 

 

– poćwicz skanie na skakance; 

 
- działania praktyczne 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

2. 

Edukacja 

matematyczna 

„Rozszerzenie  

zakresu 

liczbowego do 

30” 

– wykonaj ustnie zadania z podręcznika mat-

przr ze str 51 

– wykonaj zadania ze str 45,45 w ćwiczeniach 

mat-przyr;  

– praca z 

podręcznikiem 

 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 



3. 

Edukacja 

muzyczna 

„Wizyta w 

filharmonii” 

– posłuchaj koncertu i obejrzyj film 

https://www.youtube.com/watch?v=TI_P7pnZrJs&fbc

lid=IwAR1xRAQE-

QCBk07AgESOYq1DjYAEJa0ixK2kTWGrdnh58Ubn

uizryUhx10w 

https://www.youtube.com/watch?v=UhxmIGMhC3Y 

– przeczytaj wiersze na str 52-53                         w 

podreczniku pol-społ; 

– wykojan ćwiczenia na str 51                            w 

ćwiczeniach pol-społ; 

– posłuchaj piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=UZCX4gUlJZk 

 

 

– wykorzystanie 

zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Wprowadzenie 

dwuznaków 

ch,Ch” 

 

– przeczytaj tekst ze str 55 w podręczniku 

pol-społ, podkreśl w nim ołówkeim wszystkie 

wyrazy z literkah; 

– wykonaj ćwiczenie w kaligragii na str 71 

oraz w ćwiczeniach na str 53; 
 

– praca z 

podręcznikiem 

– działania 

praktyczne 

– wykorzystanie 

zasobów YouTube; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

5. 
Zaj. rozwijające 

uzdolnienia 

– rozwiąż zadania 

https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-

math-add-sub-20/cc-early-math-sub-

20/e/subtraction_2?modal=1 

 

– działania 

praktyczne 

– wykorzystanie 

zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

  15.05.2020 r. (pt) 
   

 

1. 

Edukacja 

matematyczna 

„odejmowanie 

liczb zakresie 30” 

– wykonaj zadania ze str 46; 

 

– praca z 

podręcznikiem 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

https://www.youtube.com/watch?v=TI_P7pnZrJs&fbclid=IwAR1xRAQE-QCBk07AgESOYq1DjYAEJa0ixK2kTWGrdnh58UbnuizryUhx10w
https://www.youtube.com/watch?v=TI_P7pnZrJs&fbclid=IwAR1xRAQE-QCBk07AgESOYq1DjYAEJa0ixK2kTWGrdnh58UbnuizryUhx10w
https://www.youtube.com/watch?v=TI_P7pnZrJs&fbclid=IwAR1xRAQE-QCBk07AgESOYq1DjYAEJa0ixK2kTWGrdnh58UbnuizryUhx10w
https://www.youtube.com/watch?v=TI_P7pnZrJs&fbclid=IwAR1xRAQE-QCBk07AgESOYq1DjYAEJa0ixK2kTWGrdnh58UbnuizryUhx10w
https://www.youtube.com/watch?v=UhxmIGMhC3Y
https://www.youtube.com/watch?v=UZCX4gUlJZk
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20/cc-early-math-sub-20/e/subtraction_2?modal=1
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20/cc-early-math-sub-20/e/subtraction_2?modal=1
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20/cc-early-math-sub-20/e/subtraction_2?modal=1


 

2. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Doskonalenie 

pisowni wyrazów 

z h i ch” 

 

 

– wykonaj ćwiczenia  na str 54,55                      

w ćwiczeniach pol-społ; 

– naucz sie wierszyka na pamięć                              

„Ma mnie hiacynt i herbata 

Zna mnie dobrze Honorata. 

Co dzień słyszysz mnie w hejnale, 

w Hondurasie mieszkam stale. 

Zawsze bywam w Hrubieszowie. 

Czym ja jestem? Kto to powie? „ 

 

– praca z 

podręcznikiem 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

3. 

Edukacja 

techniczna 

„Instrumenty 

muzyczne” 

 

– wykonaj instrument jak na filmiku lub wg 

własnego pomysłu z materiałów, które posiadasz w 

domu: 

– https://www.youtube.com/watch?v=j8Acrii

K5n0 

 

– wykorzystanie 

zasobów YouTube; 

– działania 

praktyczne; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 

Religia 

Temat 50 

Modlitwa za 

zmarłych 

 

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 książce ćwiczeń 

na str. 128-129. 

W pierwszym zadaniu na 

str. 129, należy wykreślić 

co drugą literę. Pozostałe 

litery po kolei należy 

wpisać pod spodem, aby 

dokończyć zdanie. W 

zadaniu domowym 

należy uzupełnić kartkę 

wspominkową. Zadanie 

polega na wpisaniu imion 

i nazwisk osób zmarłych 

za które chcemy się 

modlić, aby mogły dostać 

się do nieba. Rodzice 

pomagają w wykonaniu 

tego zadania. Szczęść 

Boże. 

– malowanka, karty 

pracy, kredki. 
iratti@tlen.pl, 
messenger 

Marcin Lewczuk 

  18.05.2020 r. (pn) 
   

 

https://www.youtube.com/watch?v=j8AcriiK5n0
https://www.youtube.com/watch?v=j8AcriiK5n0
mailto:iratti@tlen.pl


1. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Poznajemy 

dwuznak dz, Dz”. 

– posłuchaj rymowanki 

– https://www.youtube.com/watch?v=sV-

dSTQM_Iw 

– obejrzyj filmik: 

– https://www.youtube.com/watch?v=Te8WQ

2_2aE4 

– wykonaj ćwiczenia na str 72 w kaligrafii 

oraz 58 w ćwiczeniach pol-społ. 

 

- poglądowa; 

- działań 

  praktycznych; 

- praca z podręcznikiem; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

- 

 

Marta Mamełka 

2. 

Edukacja    

matematyczna 

„Obliczenia 

pieniężne” 

  

– wykonaj zadania na str 49                                  

w ćwiczeniach mat-przyr; 

– wykonaj w zeszycie zadania na str 55 w 

podręczniku mat-przyr. (piszemy zad.1/55 i pod 

spodem od myślników odpowiadamy; w zad 2/55 

piszemy: tak lub nie i obliczenie, zad3/55 - 

przepisujemy) 

 

 

– praca z 

podręcznikiem 

matematyczno- 

przyrodniczym, 

ćwiczeniami; 

– działania 

praktyczne                    z 

wykorzystaniem 

liczydeł; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

3. 
Edukacja 

informatyczna 

Wejdź na podane strony, wykonaj ćwiczenia: 

http://pisupisu.pl/klasa1/trzyliterowe 

http://pisupisu.pl/klasa1/trzyliterowe-z-ogonkami 

http://pisupisu.pl/klasa1/trzyliterowe-wielka-litera 

 
– nauka przez 

zabawę - dziennik librus 
Dorota Kędziora 

4. 

Edukacja 

przyrodnicza 

„Wiosna na łące               

i w polu” 

- obejrzyj filmiki: 

– https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5

EN1Ff4 

– https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4

e9ARw4 

– przyjrzyj się rysunkowi na str 48-49 w 

podręczniku pol-społ, wykonaj ustnie polecenia tam 

zawarte; 

– zapamiętaj jakie rośliny i zwierzęta 

spotkamy na łące; 

 

– działania 

praktyczne                   z 

wykorzystaniem 

zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

https://www.youtube.com/watch?v=sV-dSTQM_Iw
https://www.youtube.com/watch?v=sV-dSTQM_Iw
https://www.youtube.com/watch?v=Te8WQ2_2aE4
https://www.youtube.com/watch?v=Te8WQ2_2aE4
http://pisupisu.pl/klasa1/trzyliterowe
http://pisupisu.pl/klasa1/trzyliterowe-z-ogonkami
http://pisupisu.pl/klasa1/trzyliterowe-wielka-litera
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4
https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4
https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4


5. 
Język angielski 

 

– Now I know – omówienie i podsumowanie 

materiału z rozdziału 6 i przygotowanie do testu 

– Zeszyt ćwiczeń; 2/45 

Extra fun str.45 
Poćwiczyć słownictwo na 

stronach internetowych 

– Podręcznik 

str.58,59Ćwiczenie 

2/45 I Extra fun str.45 

– Strony 

internetowe: 

– Sparks Fun Zone ( 

Level 1)  i Gold 

Sparks/ Learning 

Resources 

 

– dziennik 

Librus 

– poczta 

gmail 

 

Joanna 

Momotowska 

  19.05.2020 r. (wt) 
   

 

1. 

Wychowanie 

fizyczne 

„Doskonalenie 

nauki tańca 

Polki”” 

 

– obejrzyj i tańcz razem z nauczycielem 

– https://www.youtube.com/watch?v=3Rg9HOZb4

VU 
 

- poglądowa; 

- działań praktycznych                      

z wykorzystaniem 

zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

2. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Piszemy wyrazy 

z dz, Dz” 

– obejrzyj filmik 

– https://www.youtube.com/watch?v=2MFFX

t6Bdxo 

– wykonaj ćwiczenia na str 73 w kaligrafii 

oraz 59 w ćwiczeniach pol-społ. 

 

– poglądowa; 

– praca z 

podręcznikiem; 

– działań 

  praktycznych; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

3. 

Edukacja 

matematyczna 

„Rozwiązywanie 

zadań tekstowych 

– obliczenia 

pieniężne” 

- wykonaj zadania na str 50 i 84 w ćwiczeniach mat-

przyr. 

 

– praca z 

podręcznikiem; 

– wykorzystanie 

zasobów  YouTube 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

https://www.youtube.com/watch?v=3Rg9HOZb4VU
https://www.youtube.com/watch?v=3Rg9HOZb4VU
https://www.youtube.com/watch?v=2MFFXt6Bdxo
https://www.youtube.com/watch?v=2MFFXt6Bdxo


4. 

Edukacja 

społeczna 

„Z wizytą                     

w teatrze” 

 

 

- obejrzyj filmiki 

– https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN

9TYP-0 

– https://www.youtube.com/watch?v=rRMiU

FIHWTU 

– naucz się czytać wiersza na str 59                        

w podręczniku pol-społ. 

 

– praca z 

podręcznikami; 

– wykorzystanie 

zasobów  YouTube 

– działania 

praktyczne; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

5. 

Edukacja 

techniczna 

„Kukiełki” 

 

- wykonaj kukiełkę (możesz skorzystać z pomysłów 

na filmikach): 

– https://www.youtube.com/watch?v=o_ALbo

2e02c 

– https://www.youtube.com/watch?v=SAXAb

TWHp5s 

– https://www.youtube.com/watch?v=pRMX

WxPT3b4 

 

– działań 

praktycznych; 

– zasoby 

YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

 

Marta Mamełka 

  20.05.2020 r. (śr) 
   

 

1. 
Język angielski 

 

Culture corner: Food – wiadomości kulturowe na 

temat jedzenia w Wielkiej Brytanii. 

 

Zapisać słówka 

Posłuchać nagrania. 

Zeszyt ćwiczeń 2/71 

Podręcznik 2/71 

– Podręcznik  

str.70 i 71 

– Zeszyt ćwiczeń 

2/71 

–   Strony 

internetowe: 

– Sparks Fun Zone ( 

Level 1) i Gold 

Sparks/ Learning 

Resources 

 

– dziennik 

Librus 

 

Joanna 

Momotowska 

2. Religia 

Szczęść Boże. Zanim przystąpicie do wykonywania 

zadań, zachęcam was do wspólnej modlitwy. W imię 

Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Następnie 

modlitwa spowiedź powszechna,  Aniele Boży, akt 

  W zadaniu 

pierwszym należy 

wykreślić co drugą literę. 

Pozostałe litery należy w 

- kartu pracy, malowanka iratti@tlen.pl, 

messenger 

Marcin Lewczuk 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0
https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0
https://www.youtube.com/watch?v=rRMiUFIHWTU
https://www.youtube.com/watch?v=rRMiUFIHWTU
https://www.youtube.com/watch?v=o_ALbo2e02c
https://www.youtube.com/watch?v=o_ALbo2e02c
https://www.youtube.com/watch?v=SAXAbTWHp5s
https://www.youtube.com/watch?v=SAXAbTWHp5s
https://www.youtube.com/watch?v=SAXAbTWHp5s
https://www.youtube.com/watch?v=pRMXWxPT3b4
https://www.youtube.com/watch?v=pRMXWxPT3b4
mailto:iratti@tlen.pl


Temat 51 Święty 

Mikołaj 

 

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. 130-131. 

odpowiedniej kolejności 

wpisać pod spodem w 

linii. W  zadaniu 

domowym należy 

namalować prezent jaki 

dostałeś/aś lub jaki 

chcielibyście otrzymać. 

Życzę owocnej pracy z 

Panem Bogiem. 

3. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Poznajemy dż, 

Dż” 

– wykonaj ćwiczenia na str 74 w kaligrafii 

oraz 60 w ćwiczeniach pol-społ. 

 

– praca z 

podręcznikami do 

edukacji polonistyczno-

społecznej; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 

Edukacja 

matematyczna 

„Doskonalenie 

dodawanie i 

odejmowanie w 

zakresie 30” 

 wykonaj zadania na str 51 w ćwiczeniach mat-przyr. 

oraz zad 4 str 54 w podręczniku 

–  

– praca z 

podręcznikiem 

matematyczno- 

przyrodniczym, 

ćwiczeniami; 

– wykorzystanie 

zasobów  YouTube 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

  21.05.2020 r. (czw) 
   

 

1. 

Wychowanie 

fizyczne 

„Nauka gry                      

w klasy” 

 

– jak masz możliwość pograj w klasy, jeżeli 

nie to powtórz ulubione ćwiczenia z wcześniejszych 

filmików: 

– https://www.youtube.com/watch?v=6RP0R

4c7EXE 

 

- działania praktyczne 

– wykorzystanie 

zasobów  YouTube 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

2. 

Edukacja 

matematyczna 

„Doskonalenie 

dodawanie i 

– zagraj w gry i zdobądź 10 ananasów 

https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-i-

odejmowanie-w-zakresie-30_3_16 
 

– praca z 

podręcznikiem 

 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

https://www.youtube.com/watch?v=6RP0R4c7EXE
https://www.youtube.com/watch?v=6RP0R4c7EXE
https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-30_3_16
https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-30_3_16


odejmowanie w 

zakresie 30” 

 

3. 

Edukacja 

polonistyczna 

 

– wykonaj ćwiczenia na str 75 w kaligrafii 

oraz 61 w ćwiczeniach pol-społ. 

 

 

– wykorzystanie 

zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 

Edukacja 

muzyczna 

„Nauka piosenki 

o teatrze 

Magiczne 

miejsce”” 

- posłuchaj piosenki o teatrze: 

– https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdv

s0aQ 

– naucz się śpiewać refrenu piosenki; 
 

– praca z 

podręcznikiem 

– działania 

praktyczne 

– wykorzystanie 

zasobów YouTube; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

5. 
Zaj. rozwijające 

uzdolnienia 

 

 

– działania 

praktyczne 

– wykorzystanie 

zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

  22.05.2020 r. (pt) 
   

 

1. 

Edukacja 

matematyczna 

„Mierzenie – 

doskonalenie 

posługiwania się 

linijką” 

 

–  wykonaj zadania na str 48 w ćwiczeniach 

mat-przyr. 

 
- zasoby YouTube; 

- działania praktyczne; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ
https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ


2. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Zabawy z 

literami, 

doskonalenie 

umiejętności 

pisania” 

 

 

– wykonaj ćwiczenia na 63 w ćwiczeniach 

pol-społ. 

– pary wyrazów z ćw. 1 zapisz po myślniku, 

jedne pod drugim: pal-pas; 

– przepisz do zeszytu najładniej jak potrafisz 

wierszyk z ćwiczenia 2; 
 

– praca z 

podręcznikiem 

– wykorzystanie 

zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

3. 

Edukacja 

przyrodnicza 

„Krajobrazy 

Polski” 

 

– obejrzyj filmik i zapamiętaj najważnijsze 

informacje 

https://www.youtube.com/watch?v=O0XMC0U_1AI 

- przyjrzyj się rysunkowi na srt 52-52                  w 

podręcznku pol-społ, 

 

– praca z 

podręcznikami; 

– działania 

praktyczne; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 

Religia 

 

Temat 52 Razem  

z Trzema Królami 

składamy dary 

Dzieciątku. 

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 książce ćwiczeń 

na str. 132-133. 

Dzisiejszy temat dotyczy 

trzech mędrców ze 

wschodu, którzy przybyli 

do Betlejem, aby tam 

małemu Jezusowi 

ofiarować złoto, mirrę i 

kadzidło. Litery C+M+B 

oznaczają: Chrystus 

błogosławi ten dom, 

dlatego zawsze co roku 

szóstego stycznia, 

oznaczamy drzwi 

naszych mieszkań tym 

symbolem. W zadaniu 

domowym należy wpisać 

datę obchodzenia 

uroczystości Trzech 

Króli. Z Panem Bogiem. 

Praca zdalna                      z 

komputerem, słuchanie 

bajki ze zrozumieniem, 

malowanka, karty 

pracy, kredki. 

iratti@tlen.pl, 
messenger 

Marcin Lewczuk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O0XMC0U_1AI
mailto:iratti@tlen.pl

