
 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

5.05.2020 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 

Wybierz się na wirtualny spacer 
do Muzeum w Kozłówce. 

Opowiedz o własnej 
wycieczce do 
muzeum. 

Korzystanie z Internetu; 

http://zwiedzajlubelskie.pl/kozlow
ka 
Podręcznik Pol-społ s.48,49 
Ćwicz. pol. społ. cz.2 s. 

 

Lirbrus 

telefon 
M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Odejmuj w liczby w zakresie 20. Dodatkowe zadania 
dla uczniów 
chętnych. 

Praca z książką; 
Podr.mat-przyr.cz.2.s.44-45 
Ćwicz.mat.przyr.cz.2.s .40.41 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
dbl8ZUxHamM 
 
https://www.youtube.com/watch?v=
bvjK__OrdVM 
 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Namaluj kwitnące drzewa 
w sadzie. 

 
Malowanie wacikami 
bawełnianymi. Akwarela 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

      4. 
EDUKACJA 
INFORMATYCZNA 

Temat: Tekst w programie Paint. 
 

- 
Edytor grafiki Paint, 
Doskonalenie umiejętności pisania na 
klawiaturze. 

Librus, e - mail Marta Mielniczek 

http://zwiedzajlubelskie.pl/kozlowka
http://zwiedzajlubelskie.pl/kozlowka
https://www.youtube.com/watch?v=dbl8ZUxHamM
https://www.youtube.com/watch?v=dbl8ZUxHamM


- korzystanie z narzędzi programu 
Paint, wprowadzanie tekstów w 
edytorze grafiki, 
- zmiana parametrów czcionki 
(wielkość, krój, kolor). 

Korzystanie ze strony internetowej 
pisu.pisu.pl 
 

5. 

J angielski 

 

Temat: Nazwy zwierzątek 

domowych – 

wprowadzenie 

Posłuchać nagrania 

podręcznik str.60 

Przepisać do zeszytu nowe 

słówka. 

Narysować w zeszycie swoje 

ulubione zwierzę i podpisać 

rysunek. 

 

Podręcznik str.60 

 

 

Librus, poczta 

gmail 

Joanna 

Momotowska 

 

 

6.05.2020 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 

Poznaj drukowana i pisaną 
literę Ż, ż. 
Naucz się jej pisać prawidłowo 
w liniaturze. 

Pisanie z pamięci.  
Podręcznik Pol-społ s.50 
Ćwicz. pol. społ. cz.2 s.46. 

 

Lirbrus 

telefon 
M. Majewska-
Tkaczuk 



   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Opowiedz o wirtualnej 
wycieczce w muzeum                      
w Kozłówce. 

Przepisz zdania 
zastępując litery 
drukowane pisanymi. 

Metody słowne, poglądowe.  
 
 

Librus 

telefon, 

 poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Odejmuj w liczby w zakresie 
20. 

Dodatkowe zadania 
dla uczniów 
chętnych. 

Praca z książką; 
Podr.mat-przyr.cz.2.s46 
Ćwicz.mat.przyr.cz.2.s 40 
 

 

Librus 

telefon, poczta 

gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

 4.  w-f 
Wykonuj ćwiczenia przy 
muzyce. 

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

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

Religia 
06.05.202

0 r. 
Temat 47 

Chcę 

przebacz

ać 

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 

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, karty pracy, 

kredki.  

iratti@tlen.pl messenger Marcin 

Lewczuk 

Religia 
06.05.2020 r. 

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 

mailto:iratti@tlen.pl


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.c

om/watch?v=STONCo

MgsxQ . 

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.youtub

e.com/watch?v=ST

ONCoMgsxQ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


7.05.2020 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 

Poznaj dwuznak Rz, rz. 
Czytaj sylaby, wyrazy 
zawierające poznany dwuznak 
rz. 
 

Wyszukiwanie nazw 
zwierząt 
zawierających w 
nazwie dwuznak rz. 

 
Podręcznik Pol-społ s.51 
Ćwicz. pol. społ. cz.2 s.47 

 

Lirbrus 

telefon 

poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Ćwicz odejmowanie liczb               
z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego. 

Dodatkowe zadania 
dla uczniów 
chętnych. 

Metody słowne, poglądowe.  
Praca z książką; 
Podr.mat-przyr.cz.2.s47 
Ćwicz.mat.przyr.cz.2.s 42 
 
 
 

Librus 

Telefon 

poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3.  w-f 
Wykonuj ćwiczenia przy 
muzyce. 

Powtórz ćwiczenia. 
https://www.youtube.com/watch?v=
PAUmNKJNPsA 

Librus 

Telefon 

poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

 4. 

Zajęcia 
rozwijające 
uzdolnienia i 
zainteresowania 
uczniów.  

Wykonaj kolorowy parasol.            -------------- 
https://www.youtube.com/watch?v=
OJvInlo7BAE 

Librus 

Telefon, poczta 

gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

 

 

 



 

8.05.2020 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 

Pobaw się w artystę. Poćwicz 
czytanie i pisanie . 
 

Wykonaj rzeźbę                    
z plasteliny. 

 
Podręcznik Pol-społ s.51 
Ćwicz. pol. społ. cz.2 s.50,51 

 

Lirbrus 

Telefon, poczta 

gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Rozpoznaj która informacja jest 
prawdziwa a która fałszywa na 
podstawie porównania 
informacji z tekstu z ilustracją. 

Zabaw się w zabawę  

„Kłamczucha” 

Praca z tekstem. Czytanie ze 
zrozumieniem.  
 
 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Ćwicz odejmowanie liczb z 
przekroczeniem progu 
dziesiątkowego. 

Dodatkowe zadania 
dla uczniów 
chętnych. 

Interaktywne gry dydaktyczne . 

www.matzoo.pl/klasa1/odejmowa
nie-z-przekraczaniem-progu-
dziesiatkowego_2_11 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

 4. 
 Edukacja 
wczesnoszkolna 

Pokoloruj motyla. Pomysłowe 
karty. Karta nr.21 

Wykonaj motyla 
według własnego 
projektu. 

Działania praktyczne uczniów. 
Twórcza aktywność dzieci. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

Religia 
08.05.202

0 r. 
Temat 48 

Różaniec 

– 

najpiękni

ejsza 

Szczęść Boże. Zanim 

przystąpicie do 

wykonywania zadań, 

zachęcam was do 

modlitwy w intencji 

ustania epidemii. W 

imię Ojca i Syna i 

Ducha Świętego. 

 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 

Praca zdalna z 

komputerem, słuchanie 

słuchowiska ze 

zrozumieniem, 

malowanka, karty pracy, 

kredki.  

iratti@tlen.pl messenger Marcin 

Lewczuk 

Religia 
08.05.2020 r. 
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. 

mailto:iratti@tlen.pl


modlitwa 

Maryi 
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

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. 

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=A7wDt

lgbu4M . 

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


.com/watch?v=A7w

Dtlgbu4M . 

11.05.2020 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 

Przeczytaj lekturę Czesława 
Janczarskiego –„Jak Wojtek 
został strażakiem” 

Jeżeli potrafisz 
przeczytaj lekturę 
samodzielnie. 

Korzystanie z Internetu; 
https://www.youtube.com/watch?v=
mh8xJySW_OA 

Lirbrus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Opowiedz historię Janka 
bohatera lektury – 
Czesława Janczarskiego –„Jak 
Wojtek został strażakiem” 

Ułóż plan wydarzeń do 
lektury. 

Metody słowne opowiadanie, 
Poglądowe –wykorzystanie 
multimediów. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. w-f 
Zabaw się w Strażaka –
„Zabawa w podskokach” 

Wykonaj rekwizyty                

do zabawy. 

Nauka poprzez zabawę. 

https://www.youtube.com/watch?
v=BKAw3y1HKuE 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

      4. 

 

J. angielski 

 

Zabadella – słuchamy, 

czytamy i odgrywamy 

historyjkę obrazkową 

Podręcznik str.62 – 

posłuchać nagrania 

Zapisać w zeszycie nowe 

słówka. 

Zeszyt ćwiczeń 1,2/39: 

pokolorować zwierzęta 

 

 

Podręcznik. 

Zeszyt ćwiczeń. 

 

 

Librus, poczta 

gmail 

Joanna 

Momotowska 

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


 

12.05.2020 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 

Poznaj postać Marszałka Józefa 
Piłsudskiego – patrona naszej 
szkoły. 

Poszukaj portretu 
Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w 
Internecie. 

Piłsudski 

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

E9rno3ggg 

Metody poglądowe, słowne, działań 
praktycznych. 

Lirbrus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Posłuchaj piosenki „ZoZi”- 
„Co to jest niepodległość.” 

Zaśpiewaj razem z 
„ZoZi.” 

Jeżeli chcesz naucz 
się piosenki na 
pamięć.   

 https://www.youtube.com/watch?v=-
mI645aCTgo 
 
 

Librus 

telefon, 

 poczta, gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Wykonaj flagę Polski. ------------------------ 

Działania praktyczne uczniów 
http://www.kuradomowa.info/2019/11/
jak-zrobic-flage-polski-z-papieru.html 
 

Librus 

telefon, poczta 

gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

     4. 

 

J.angielski 

Painting funny animals – 

śpiewamy piosenkę i 

poznajemy nowe nazwy 

kolorów. 

Podręcznik str.64- 

posłuchać nagrania. 

 

 

Podręcznik. 

Zeszyt ćwiczeń. 

 

Librus, poczta 

gmail 

Joanna 

Momotowska 

https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo
https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo


Zeszyt ćwiczeń; 1/41 – 

napisać po śladzie i 1/70 

12.05. 
EDUKACJA 
INFORMATYCZNA 

Temat: Pisanie życzeń kolorową 
czcionką. 
 

1. Przepisz tekst i sformatuj go 
wg ustalonego schematu. 

2. Skorzystaj z narzędzi edytora 
tekstu. 

- 
Edytor tekstu, 
Doskonalenie umiejętności pisania na klawiaturze 
Ćwiczenia w edytorze tekstu 

Librus, e - mail Marta Mielniczek 

 

 

 

 

13.05.2020 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 

Poznaj co to jest filharmonia. 
Odpowiedz na pytanie czym 
jest muzyka, i gdzie możemy jej 
słuchać? 

Wybierz się na 
wycieczkę do 
filharmonii. 

https://www.youtube.com/watch?
v=2_4P07Xixzg 

 
Podręcznik Pol-społ. s.52-53 
Ćwicz. pol. społ. cz.2 s.50 zadanie 1,2. 

Lirbrus 

telefon 

poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Ćwicz odejmowanie liczb               
z przekroczeniem progu 
dziesiątkowego w zakresie 
20. 

Dodatkowe zadania 
dla uczniów 
chętnych. 

Metody słowne, poglądowe.  
Praca z książką; 
 
Ćwicz.mat.przyr.cz.2.s 77 
-zadania 1-4. 

Librus 

Telefon 

poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 



 
 

   3.  w-f 

Wybierz się na spacer                 
z rodzicami zachowując 
zasady bezpieczeństwa 
obowiązujące w podczas 
pandemii. 

 ------------------------ Metoda ruchu rozwijającego. 

Librus 

Telefon 

poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 4. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Przypomnij sobie jak 
wyglądają instrumenty 
muzyczne–skrzypce, gitara . 

 Napisz klucze 
wiolinowe różnej 
wielkości na  kartonie 
A4 . 

Ćwiczenia praktyczne. 
Karty muzyczne. Karty pracy s.20,21 
zadania 1,2. 

Librus 

Telefon, poczta 

gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

  5. 

Religia 
13.05.2020 r. 
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 

bajki ze zrozumieniem, malowanka, 

karty pracy, kredki.  

iratti@tlen.pl 

messenger Marcin 

Lewczuk 

Ks. Marcin 

Lewczuk 

 

 

mailto:iratti@tlen.pl


 

 

 

 

 

14.05.2020 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 

Poznaj drukowane i pisane 
litery H, h. 
Naucz się na pamięć 
wierszyków o instrumentach 
muzycznych. 
 

Naucz się czytać 
wiersza o fortepianie. 

 
Podręcznik Pol-społ. s.54 
Ćwicz. pol. społ. cz.2 s.51,52 
Zeszyt do kaligrafii-s.70 

Lirbrus 

Telefon, poczta 

gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Rozwiązuj zadania z treścią 
typu –O ile mniej?, o ile więcej? 
 

Wykonaj zadanie dla 
chętnych. 

Ćwiczeniowa. Gier dydaktycznych. 
Ćwicz.mat.przyr.cz.2.s 78.-zadanie 1 
79.-zadania 1-3. 
http://www.matzoo.pl/klasa1/odejm
owanie-z-rozpisywaniem-w-zakresie-
20_2_464 
 
 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Jedź na rowerze przez 30 
minut.  

Wydłuż czas jazdy. Interaktywne gry dydaktyczne . 

Przepisz 5 z wykonywanych działań 
do zeszytu w kratkę. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

http://www.matzoo.pl/klasa1/odejmowanie-z-rozpisywaniem-w-zakresie-20_2_464
http://www.matzoo.pl/klasa1/odejmowanie-z-rozpisywaniem-w-zakresie-20_2_464
http://www.matzoo.pl/klasa1/odejmowanie-z-rozpisywaniem-w-zakresie-20_2_464


 4. 

 Zajęcia 
rozwijające 
uzdolnienia i 
zainteresowania 
uczniów. 

Namaluj pszczoły latające na 
łące. 

    ---------------------- 
Działania praktyczne uczniów. 
Twórcza aktywność dzieci. 
Technika-akwarela. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

 

 

 

 

15.05.2020 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 

Poznaj nowy dwuznak Ch, ch. 
Ćwicz wyróżnianie wzrokowe 
 i słuchowe wyrazów z h ich. 

Ułóż cztery zdania na 
temat –  W 
filharmonii, i zapisz je 
w zeszycie w linie. 

 
Podręcznik Pol-społ. s.54 
Ćwicz. pol. społ. cz.2 s.51,52 
Zeszyt do kaligrafii s.71 

Lirbrus 

Telefon, poczta 

gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Ćwicz i rozwijaj sprawność 
czytania.  

Narysuj swój ulubiony 

instrument muzyczny. 
Podręcznik Pol-społ. s.52-55 
Ćwicz. pol. społ. cz.2 s.54-55 
 
Ćwiczeniowa.  
Gier dydaktycznych. 
 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Ćwicz i doskonal zdobyte 
wiadomości i umiejętności 
matematyczne. 

 

 

Praca z podręcznikiem. 
Ćwicz.mat.przyr.cz.2.s 80.-zadanie 1,2 
81.-zadania 1-2. 
 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 



 4. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Wykonaj instrument 
muzyczny wykorzystując 
opakowania i materiały 
przyrodnicze. 

Zagraj na swoim 

instrumencie. 
Bezpieczne posługiwanie się 
narzędziami technicznymi. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

 5. 

Religia 
14.05.2020 r. 
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. 

Praca zdalna z komputerem, słuchanie 

słuchowiska ze zrozumieniem, 

malowanka, karty pracy, kredki.  

iratti@tlen.pl 

messenger Marcin 

Lewczuk 

Ks. Marcin 

Lewczuk 

 

 

 

 

18.05.2020 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 

Poznaj tajemniczy świat teatru- 
Przedstawienie wróżki. 

Obejrzyj 
przedstawienie 
„Wróżki”. 

Metoda eksponująca. 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=N5WyCq0o4eA 

Lirbrus 

Telefon, poczta 

gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

mailto:iratti@tlen.pl


 
 
Podręcznik Pol-społ. cz.2 s.56-57 
Ćwicz. pol. społ. cz.2 s.56-57 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Poobserwuj jakie zmiany zaszły 
w przyrodzie-wiosna na polu                  
i łące. 
Obejrzyj filmik  cyklu 
‘Wędrówki Skrzata Borówki” 

Zaplanuj wycieczkę 
„Dmuchawcolotem” 

Praca z książką, gry dydaktyczne. 
Podręcznik mat-przyr.cz2.s.48-49 
Ćwicz.mat.przyr.cz.2.s 82.Zadanie 
1-5. 
https://www.dailymotion.com/video
/x2gk124 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Poćwicz z piłką. 

 

Wykonaj własny zestaw 
ćwiczeń. 

-Zasoby YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=
B6drfFvMTyA 
 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

  4. J.angielski 

Forest tales – słuchamy, 

czytamy i odgrywamy 

historyjkę obrazkową. 

Podręcznik str. 66- posłuchać 

nagrania „Forest tales”. 

Napisać w zeszycie słówka. 

 

Zeszyt ćwiczeń; 1/42 – 

pokolorować zwierzęta i 2/70 

– napisać po śladzie 

 

 

Podręcznik. 

 Zeszyt ćwiczeń. 

Librus, poczta 

gmail 

Joanna 

Momotowska 

 



19.05.2020 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 

Poznaj kolejny dwuznak DZ, 
dz. 
Powiedz jak należy 
zachowywać się w teatrze. 

Wymyśl wierszyk                     
o dzbanku. 

 

Praca z książką, metoda 
poglądowa, odgrywanie scenek 
dramowych. 
Podręcznik Pol-społ. cz.2 s. 58             
Ćwicz. pol. społ. cz.2 s.58 

Lirbrus 

Telefon, poczta 

gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Układaj i rozwiązuj zadania 
tekstowe.      

Trenuj umiejętności 
matematyczne                        
z wykorzystaniem 
strony- „Matzzo”– kl. I 

Praca z książką, gry dydaktyczne. 
Podręcznik mat-przyr.cz2.s.50 
Ćwicz.mat.przyr.cz.2.s 44-zadanie1-3. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

   3. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Poznaj puzon. Naucz się 
odróżniać brzmienie puzonu 
od innych instrumentów. 

Posłuchaj koncertu 
orkiestry dętej. 

Khttps://www.youtube.com/watch?v
=va2EjiLU4lYarty muzyczne 
s.25.zadanie 1. 
 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   4. J.angielski Pets – śpiewamy piosenkę 

o zwierzętach i gramy w 

gry językowe 

Posłuchać piosenki str.67 

Zeszyt ćwiczeń; zad. 1/43; 

napisać po śladzie 

Zeszyt ćwiczeń;  strona 57 

 Podręcznik  

Zeszyt ćwiczeń. 

 

Librus i poczta 

gmail 

Joanna 

Momotowska 

5. 

19.05.2020 

EDUKACJA 
INFORMATYCZNA 

Temat: Uzupełnianie komiksu. 
 

1. Narysuj scenkę w edytorze 
grafiki Paint osób, które 
prowadzą ze sobą dialog, 
słowa umieść w 

- 

Edytor grafiki, 
Doskonalenie umiejętności rysowania z 
wykorzystaniem narzędzi (Kształty) w 
programie Paint. 

Librus, e - mail Marta Mielniczek 



chmurkach tak jak 
przedstawia to komiks.   

 

20.05.2020 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 

Zastanów się po co jest teatr? 
Wybierz przedstawienia 
teatralne które chciałbyś 
obejrzeć. 

Pomyśl jakie rekwizyty 
można przygotować do 
przedstawienia 
„Czerwony Kapturek” 

 

Praca z książką. Odgrywanie scenek 
dramowych.                                 
Podręcznik Pol-społ .cz.2 s. 58           
Ćwicz. pol. społ. cz.2 s.59 

Lirbrus 

Telefon, poczta 

gmail 
M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

   Poćwicz pisanie i czytanie. 
Napisz prawidłowo tekst                  
z pamięci. 

                                         
----------------------- 

Ćwiczenia utrwalające.  
Pisanie z pamięci. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Wykonaj własny słowniczek 
ortograficzny. 

Wpisz do słowniczka 
dodatkowe wyrazy                   
z trudnościami. 

Metoda działań praktycznych. 
 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

4. w-f Poskacz na skakance. 
Skacz na skakance do 
przodu i do tyłu. 

Metoda ćwiczeń ruchowych. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

5. 

Religia 
20.05.2020 r. 
Temat 51 Święty 

Mikołaj 

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 

wiary i modlitwa do św. 

  

W zadaniu pierwszym należy 

wykreślić co drugą literę. 

Pozostałe litery należy w 

odpowiedniej kolejności 

wpisać pod spodem w linii. W 

zadaniu domowym należy 

Ćwiczenia, karty pracy malowanka,  
iratti@tlen.pl 

messenger Marcin 

Lewczuk 

Ks. Marcin 

Lewczuk 

 

mailto:iratti@tlen.pl


Michała Archanioła. Można 

również odmówić inne 

modlitwy.  
 Następnie 

przechodzimy do tematu 

dzisiejszej lekcji, który 

znajduje się w książce ćwiczeń 

na str. 130-131. 

namalować prezent jaki 

dostałeś/aś lub jaki 

chcielibyście otrzymać. Życzę 

owocnej pracy z Panem 

Bogiem. 

 

 

21.05.2020 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 

Dowiedz się jak powstaje 
spektakl teatralny. 

 Spróbuj odegrać scenkę 
z wybranego przez siebie 
przedstawienia.  

Zasoby YouTube 

https://www.youtube.com/watch?
v=TkBHN9TYP-0 

Lirbrus 

Telefon, poczta 

gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Odpowiedz na pytanie –Po co 
jest teatr. Przeczytaj wiersz 
Joanny Kulmowej. 

                                             
------------------ 

Ćwiczenia utrwalające.  
Pisanie z pamięci. 
Podr. pol. społ. s .59 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Poznaj liczby w zakresie 30. Wykonaj zadanie dla 
chętnych. ćwicz 
mat.przyr.s74.zadanie 4 

Podr. mat. przyr.s.51-zadanie 1i2. 
Ćwicz mat.przyr.cz 2.s44.zadanie 4-5 
 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   4. w-f Zatańcz „Zumbę „ Powtórz taniec dwa razy. 
https://www.youtube.com/watch?v=
gbF1NP3LLkE 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0
https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0


 

22.05.2020 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 

Odpowiedz na pytanie –Po co 
jest teatr. Przeczytaj wiersz 
Joanny Kulmowej. 

 Narysuj ilustrację do 
wiersza. Ćwiczenia utrwalające.  

Pisanie z pamięci. 
Podr. pol. społ. s .59 

Lirbrus 

Telefon, 
poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Poznaj dwuznak Dż, dż. 
Opowiedz o spektaklu 
teatralnym który 
oglądałeś(aś). 
 

Dowiedz się gdzie 
znajduje się teatr 

najbliżej twego miejsca 
zamieszkania.                               

Podr.pol.społ.cz.2.s.60 
Ćwicz.pol.społ.cz.2.s.60-61. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Poznaj liczby w zakresie 30. Wykonaj zadanie dla 
chętnych. ćwicz 
mat.przyr.s74.zadanie 4 

Podr. mat. przyr.s.51-zadanie 1i2. 
Ćwicz mat.przyr.cz 2.s44.zadanie 4-5 
 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   4. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Wykonaj kukiełkę z pudełka. 

Wykonaj inną kukiełkę 
według własnego 
pomysłu. 

https://www.youtube.com/watch?v=
x5CnT1RfCWo 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

5. 

Religia 
21.05.2020 r. 
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.  

  

 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 

malowanka, karty pracy, kredki.  
iratti@tlen.pl 

messenger 

Marcin Lewczuk 

Ks. Marcin 

Lewczuk 

 

mailto:iratti@tlen.pl


 Następnie 

przechodzimy do tematu 

dzisiejszej lekcji, który znajduje 

się książce ćwiczeń na str. 132-

133.  

symbolem. W zadaniu 

domowym należy wpisać datę 

obchodzenia uroczystości Trzech 

Króli. Z Panem Bogiem. 

 

 

 

 


