
ZDALNE NAUCZANIE  W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

 

05- 08 maja 2020 r. 

Lp. Dla klasy II a Wychowawca: Barbara Majewska 

 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania dodatkowe i 

rozszerzające 

metody pracy, formy 
realizacji, propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

6. j. angielski 

 

The toy shop –  słuchamy historyjki 

obrazkowej, czytamy i odgrywamy 

ją,  ćwiczymy nazwy przedmiotów 

Zapisać słówka. 

Podręcznik str.52 

Posłuchać nagrania historyjki 

obrazkowej i śledzić tekst w 

podręczniku. 

Zeszyt ćwiczeń 2/43 

 

 

 

Zeszyt ćwiczeń. 

Podręcznik. 

 

 

Librus, poczta gmail Joanna Momotowska 

7. informatyka 

 
 
Temat: Wyszukiwanie informacji w 
Internecie. 
 
- jak używać wyszukiwarki internetowej 
Google 
- bezpiecznie korzystać z Internetu 

 

Praca twórcza, samodzielna 
Wyszukiwanie tekstów i ilustracji w 
sieci i ich pozyskiwanie 
Uruchamianie przeglądarki Google 
(www.google.pl) 

Szukanie ilustracji w sieci i zapisanie 
obrazu na dysku (Zapisz obraz 
jako…) 

Librus, e-mail Marta Mielniczek 

http://www.google.pl/


 

8. e. polonistyczna 

Wojtek jest wyższy od Adama. Stopniowanie 
przymiotników. 

- porównaj osoby i przedmioty na obrazku, 

- utwórz rodzinę wyrazów, 

 Praca z tekstem, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

9.. e. matematyczna 

Mnożenie i dzielenie. Powtórzenie materiału. 

- dokonaj samooceny swoich umiejętności 
matematycznych. 

  ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

10. e. polonistyczna 

Czy już potrafisz? Podsumowanie wartości 
aktywność i przedsiębiorczość. 

- wykonaj zadania zgodnie z poleceniem, 

- zastosuj wiedzę i umiejętności w praktyce. 

 Praca z tekstem, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

11. e. matematyczna 

Czy już potrafisz? 

- dokonaj samooceny swoich umiejętności 
matematycznych. 

 problemowa, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

12. w-f 

Zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem naturalnych 
przeszkód. 

- jeśli to możliwe pobiegaj np. kto najszybciej do 
najbliższego drzewa, 

- wykonaj rzuty piłeczką w dołek. 

 zabawowa Librus, telefon Barbara Majewska 

13. religia 

   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. 

W pierwszym zadaniu należy 

ułożyć schemat roku 

liturgiczne, poprzez 

wklejenie odpowiednich 

naklejek które znajdują 

się na końcu książki. 

Schemat należy 

pokolorować. Na następnej 

stronie należy odpowiednie 

litery przyporządkować do 

cyfr, które utworzą hasło. 

Jeśli chodzi o zadanie 

 

  

Praca z podręcznikiem, praca 
własna, komputer, malowanka, 
karty pracy. 

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

ks. Marcin Lewczuk 

mailto:iratti@tlen.pl


134-135. domowe to podpowiem że 

obecnie przeżywamy w 

kościele okres wielkanocny 

i obowiązują w kościele 

szaty w kolorze białym. 

Przypominam o przesłaniu 

ostatnich pięciu tematów 

do ocenienia tym którzy 

tego jeszcze nie uczynili. 

Szczęść Boże. 

14. Zajęcia rozwijające 

Gry i zabawy matematyczne. 

- wykonaj podane zadania 

 Problemowa, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

15. e. polonistyczna 

Czy już potrafisz? 

- wykonaj zadania zgodni z poleceniem, 

- zastosuj wiedzę i umiejętność w praktyce. 

 
 Praca z tekstem Ćwiczeniowa, 
problemowa 

Librus, telefon Barbara Majewska 

16. e. matematyczna 

Czy już potrafisz? 

- dokonaj samooceny swoich umiejętności 
matematycznych, 

 Ćwiczeniowa, problemowa Librus, telefon Barbara Majewska 

17. e. przyrodnicza 

Jak chronimy przyrodę? 

- zastanów się, dlaczego należy chronić przyrodę,  

- rozpoznaj rośliny na ilustracjach i odpowiedz, 
dlaczego są one chronione. 

 Ćwiczeniowa, problemowa Librus, telefon Barbara Majewska 

18. religia 

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 

 

 Święty Stanisław Kostka jest 

patronem dzieci i młodzieży. W 

zadaniu pierwszym należy przejść 

drogę św. Stanisława Kostki, zapisując 

pod spodem słowa według kierunku 

strzałek. Na str. 138 należy wkleić 

cechy jaki odznaczał się św. Stanisław 

Kostka. Naklejki do tego zadania jak i 

zadania następnego znajdują się na 

końcu książki. Pozdrawiam i Szczęść 

Praca własna, karty pracy, 
podręcznik. 

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

ks. Marcin Lewczuk 

mailto:iratti@tlen.pl


się w książce ćwiczeń na str. 136-139. Boże. 

 
  

19. e. polonistyczna 

Zagadki nie tylko o mediach – wprowadzenie 
dzieci w kulturę medialną XXI wieku. 

- wymień źródła informacji, 

- odszukaj na ilustracji źródła informacji, 

- uzupełnij zdania właściwymi wyrazami. 

 Ćwiczeniowa. Librus, telefon Barbara Majewska 

20. e. matematyczna 

Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000. 

- dodaj pełnymi dziesiątkami i setkami 

 Ćwiczeniowa. Librus, telefon Barbara Majewska 

21. e. techniczna 

Zasady zdobywania wody przez człowieka – 
kanalizacja. 

- podaj trzy przykłady oszczędzania wody, 

 

Problemowa 

Youtube 
http://teresin.hekko.pl/Technik/kanalizacja 

Animacja dla dzieci- MPWiK w Jaworznie 

Librus, telefon Barbara Majewska 

22.. e. muzyczna 

Ptasia muzyka. 

- zaimprowizuj ruchem do muzyki z użyciem 
rekwizytu 

 
Ćwiczeniowa, zabawowa Youtube Saint 
Saens- Ptaszarnia z cyklu Karnawał 
zwierząt. F. Chopin- Walc minutowty 

Librus, telefon Barbara Majewska 

23. w-f 

Zabawy i gry podwórkowe. 

- jeśli to możliwe, pobaw się z rodzeństwem np. w 
berka 

 zabawowa Librus, telefon Barbara Majewska 

 

11 – 15 maja 2020 

Lp. Dla klasy II a Wychowawca: Barbara Majewska 

http://teresin.hekko.pl/Technik/kanalizacja


 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, 
formy realizacji, 
propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

1. 
e. 
polonistyczna 

Zagadki nie tylko o mediach – wprowadzenie dzieci w 
kulturę medialną XXI wieku. 

- uważnie przeczytaj i rozwiąż zagadki, 

-przyjrzyj się zdjęciom i wymień źródła informacji z jakich 
korzystają dzieci na ilustracji, 

- odszukaj w zagadkach pary rymujących się wyrazów. 

 Praca z książką, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

2. 
e. 
matematyczna 

Rozszerzenie zakresu liczbowego w zakresie 1000. 

- dodaj pełne dziesiątki i setki, 

- wykonaj zadania tekstowe dowolnym sposobem. 

 ćwiczeniowa Librus ,telefon Barbara Majewska 

3. j. angielski 

I’ve got a… – słuchamy i odgrywamy 

dialog 

Zapisać słówka. 

 Podręcznik 1/54 – posłuchać nagrania. 

Zeszyt ćwiczeń; zadanie 1/44  i 2/69 

 

Zeszyt ćwiczeń. 

Podręcznik. 

Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone            

( Level 2)  i 

 Gold Sparks/ 

Learning Resources 

Librus , poczta 

gmail 
Joanna Momotowska 

4 e. społeczna 

Świat mediów. 

- zastanów się w jaki sposób ludzie mogą przekazywać 
informacje, 

- Opisz co robią ludzie na ilustracji: kto udziela informacji, a kto 
wykorzystuje różne urządzenia także do zabawy i rozrywki. 

Pokaz, obserwacja   



- obejrzyj ilustrację i odszukaj urządzenia jakie 
rozpoznajesz, nazwij je i zastanów do czego one służą. 

5. E. techniczna 

Zasady zdobywania wody przez człowieka – kanalizacja. 

- przypomnij sobie krążenie wody w przyrodzie, 

- obejrzyj film Animacja dla dzieci – MPWiK w Jaworznie. 

 

 
   

Obserwacja, YOUTUBE 
http://teresin. 
Hekko.pl/technik/kanalizacja 

Librus, telefon,  Barbara Majewska 

6. Język angielski 

I’ve got a… – piszemy o swoich 

zabawkach, utrwalamy nazwy 

przedmiotów 

 

Zapisać słówka. 

Podręcznik zad.2/55 

Zeszyt ćwiczeń; 2/44, 2/45 

 

Podręcznik. 

Zeszyt ćwiczeń. 

 

Librus, poczta 

gmail 
Joanna Momotowska 

7. informatyka 

Temat: Internetowe programy edukacyjne. 
 

1. Wejdź w link i wykonaj polecone 
zadania. 

http://pisupisu.pl/klasa2/trzyliterowe-z-
ogonkami 
http://pisupisu.pl/klasa2/trzyliterowe-
wielka-litera 
http://pisupisu.pl/klasa2/czteroliterowa-
mieszanka 

 

 

Gry i zabawy edukacyjne w 
Internecie 

 

Librus, e – mail, Marta Mielniczek 

8. 
e. 
polonistyczna 

Umiem korzystać z mediów w domu i szkole – rozwijanie 
kompetencji społecznej dotyczącej  właściwego 
korzystania z nowoczesnych technologii. 

- rozwiąż rebusy i zapisz obok nich rozwiązania, 

 

Praca z tekstem, Ćwiczeniowa 

 

Librus, telefon 

Barbara Majewska 

 

http://pisupisu.pl/klasa2/trzyliterowe-z-ogonkami
http://pisupisu.pl/klasa2/trzyliterowe-z-ogonkami
http://pisupisu.pl/klasa2/trzyliterowe-wielka-litera
http://pisupisu.pl/klasa2/trzyliterowe-wielka-litera
http://pisupisu.pl/klasa2/czteroliterowa-mieszanka
http://pisupisu.pl/klasa2/czteroliterowa-mieszanka


- nazwij przedmioty przedstawione na zdjęciach i 
powiedz do czego służą, 

- napisz kilka nazw przedmiotów i urządzeń , z których 
korzystamy , gdy szukamy informacji na jakiś temat, 

- użyj wyrazów we właściwej formie i pamiętaj o ich 
poprawnej pisowni. 

9. e. społeczna Święto Szkoły 

W związku z przypadającym dzisiaj Świętem Szkoły: 

- przypomnij sobie, kto jest patronem naszej szkoły, 

- wykonaj rysunek „ Jak wyobrażam sobie szkołę za sto lat”. 

ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

10. 
e. 
polonistyczna 

Szukamy informacji. Ćwiczenia w pisaniu. 

 

- podpisz ilustracje właściwymi wyrazami, 
-opisz dzień Igora tak, by uwzględnić w nim czas na 

korzystanie z multimediów oraz zabawę na świeżym 

powietrzu, 
- zaobserwuj jak długo przez tydzień oglądasz każdego 

dnia telewizję i ile czasu spędzasz przed komputerem i 

smartfonem, 
-wpisz liczbę godzin w okienka, 

 

 Ćwiczeniowa, obserwacja   

11. 
e. 
matematyczna 

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000. 

- wykonaj zadania tekstowe wybranym przez siebie 
sposobem. 

 Praca z tekstem, ćwiczeniowa Librus, telefon  Barbara Majewska 

12. w-f Ćwiczenia na przyrządach rozwijające sprawność fizyczną.  zabawowa Librus Barbara Majewska 

13. religia 

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.   

 
 Na pierwszej stronie tego 

tematu należy wkleić odpowiednie 

naklejki, które znajdują się na 

końcu książki. Na następnej stronie 

należy przykleić naklejki z 

liczbami w odpowiedniej kolejność. 

Życzę owocnej pracy z Bogiem. 

Praca z 
podręcznikiem, praca 
własna, komputer, 
malowanka, karty 
pracy. 

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

Marcin Lewczuk 

mailto:iratti@tlen.pl


 Następnie przechodzimy do 
tematu dzisiejszej lekcji, który znajduje się 
w książce ćwiczeń na str. 146-148.   

14. 
Zajęcia 
rozwijające 

Układanie i rozwiązywanie zadań tekstowych. 

- ułóż tekst do podanego działania,  

-zapisz ułożony tekst zadania, 

 Problemowy, ćwiczeniowy Librus, telefon Barbara Majewska 

15. 
e. 
polonistyczna 

Szukamy informacji. Rozwijanie umiejętności czytania ze 
zrozumieniem oraz wyszukiwania potrzebnych 
wskazówek z otaczającego świata. 

- ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych w taki sposób, by 
pasowały do ilustracji, 

- dopisz wyrazy wg wzoru, Pamiętaj-nie z wyrazami 
oznaczającymi czynności piszemy oddzielnie, wyrazy 
nazywające cechy piszemy razem, 

- dopisz wyrazy z nie o znaczenie przeciwnym do 
podanych, 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

16. 
e. 
matematyczna 

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000. 

- przypomnij jakimi banknotami i monetami posługujemy 
się w Polsce, 

- wykonaj poprawnie zadania tekstowe, 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

17.  w-f 

Nauka startu wysokiego. 

- wyznacz sobie linię do startu.  Jedna noga z przodu 
przed linią startu, druga z tyłu, tułów lekko pochylony do 
przodu, bark przeciwny do nogi wykrocznej wysunięty do 
przodu, ramiona ugięte w łokciach. 

 zabawowa Librus, telefon Barbara Majewska 

18. religia 

 

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,  

W zadaniu pierwszym należy sobie wybrać 

dowolnego świętego i odpowiedzieć pisemnie na 

pytania znajdujące się w tabelce. Możemy opisać św. 

Jana Pawła II, lub swojego patrona. Jeśli opisujemy 

swojego patrona to należy poszukać informacji o nim 

w internecie lub w odpowiednich książkach, 

Praca własna, karty 
pracy, podręcznik. 

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

Marcin Lewczuk 

mailto:iratti@tlen.pl


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. 143-145 

następnie zapoznać się z biografią świętego i 

uzupełnić tabelkę. Można też obejrzeć film lub 

bajkę, aby wykonać to zadanie. W zadaniu 

domowym należy udzielić odpowiedzi na pytanie; 

Kto to jest święty? Można skorzystać z tego 

dwuminutowego filmu, aby dziecko mogło 

odpowiedzieć na w/w pytanie. Link do filmy: 

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

Życzę owocnej pracy z Panem Bogiem. 

 

19. 
e. 
polonistyczna 

Wiem, gdzie szukać informacji. Edukacja czytelnicza i 
medialna w praktyce. 

- Obejrzyj okładki książek, jakie treści może zawierać 
każda z tych książek? 

- Odszukaj, czym różnią się od siebie podane zdania. 
Podkreśl różnice- Przeczytaj uważnie informacje i połącz 
je z właściwymi zdjęciami. 

 Problemowa, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

20. 
e. 
matematyczna 

Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

-rozwiąż dowolnym sposobem podane zadania tekstowe. 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

21. e. przyrodnicza 

Wody stojące. 

- przeczytaj informację i wyjaśnij co to jest zbiornik 
wodny, 

- napisz w zeszycie nazwy pór roku przedstawionych na 
kolejnych ilustracjach, 

- przeczytaj zdania i obejrzyj zdjęcia, 

- wyjaśnij na podstawie zdjęć i opisów jakie korzyści ze 
zbiorników wodnych mają ludzie i zwierzęta, 

 Praca z tekstem, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

22. e. plastyczna 

Staw – odbicie lustrzane. Akwarela. 

- wykonaj pracę plastyczną, przedstaw na niej roślinność 
rosnącą nad stawem i jej lustrzane odbicie. 

 działanie Librus, telefon Barbara Majewska 



23. w-f 

Gry i zabawy oparte na różnych dyscyplinach. 

- Kręgle. Ustaw niewielkie przedmioty np. maskotki i 
postaraj się je trafić niewielką piłeczką. 

-Golf. Poszukaj dołek w ziemi i kijem od szczotki 
doprowadź do niej niewielką piłeczkę. 

 zabawowa Librus, telefon Barbara Majewska 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

18-22 maja 2020 r. 

Lp. Dla klasy II a Wychowawca: Barbara Majewska 

 Przedmiot Zadania podstawowe Zadania dodatkowe i rozszerzające 

metody pracy, 
formy realizacji, 
propozycje od 

nauczyciela, linki 

kontakt z 
nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 



1. e. polonistyczna 

Informacje, informacje…Redagujemy gazetę. 

- poszukaj rodziny wyrazów i otocz je pętlą, 

- Przeczytaj zdania, podkreśl w nich nazwy czynności. 

- napisz co robią dzieci na obrazkach, 

- Podkreśl w wierszu nazwy zawodów. Przepisz je w 
odpowiednie miejsca 

ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

2.  e. matematyczna 

Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe. 

- uporządkuj liczby rosnąco, wpisz do tabeli razem z 
sylabami i oczytaj hasło. 

- odczytaj głębokości jeziora przedstawionych na 
ilustracji, 

- oblicz różnicę między najgłębszym i najpłytszym 
jeziorem, 

 ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

3. j. angielski 

Have you got a…? – pytamy o 

posiadane przedmioty;  Zabadoo 

says –  zabawa ruchowa: utrwalenie 

poleceń 

 

Podręcznik 1,2/56 – posłuchać 

nagrania. 

Zapisać słówka. 

Zeszyt ćwiczeń 1/46 

 

 

 

 

Podręcznik. 

Zeszyt ćwiczeń. 

Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone            

( Level 2)  i 

 Gold Sparks/ 

Learning Resources 

Librus, poczta gmail Joanna Momotowska 

4. e. muzyczna 

Muzyczna telewizja. 

- wymyśl tytuły do muzycznych programów, które 
mogłyby się znaleźć w ramówce muzycznej telewizji 
np. Dzień dobry, muzyko, 

 Problemowa, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

5. w-f Zabawy i gry podwórkowe.  zabawowa Librus, telefon Barbara Majewska66 



-jeżeli to możliwe, pobaw się na podwórku z 
rodzeństwem np. w Berka. 

6. j. angielski 

 

My favourite colour is… – gramy w 

grę i śpiewamy piosenkę 

 

Podręcznik str.57 ; posłuchać piosenki. 

Zapisać słówka. 

Zeszyt ćwiczeń; 1/47 i 1/69 

 

 

Podręcznik. 

Zeszyt ćwiczeń. 

 

 

Librus, poczta gmail Joanna Momotowska 

7. informatyka 

 
Temat: Drukowanie. 
 
Jeśli posiadasz w domu drukarkę i możliwości 
do wydrukowania, wejdź na stronę np.: e-
kolorowanki.eu (możesz też skorzystać z innych 
stron dla dzieci) 

1. Wydrukuj interesującą Cię 
kolorowankę. 

2. Pokoloruj, zrób zdjęcie i wyślij na mój 
adres. 

 

 

Komputer 
Internet 
Drukarka 

Librus, e-mail Marta Mielniczek 

8. e. polonistyczna 

Modelki, aktorzy, piosenkarki…Budowanie poczucia 
własnej wartości dziecka poza kanonem 
współczesnych mitów. 

- przeczytaj opowiadanie pt. „Co zrobić, żeby zostać 
modelem?” 

- na podstawie przeczytanego tekstu, napisz 
odpowiedzi Patrycji, 

- wpisz w odpowiednie rubryki imiona i nazwiska 
sławnych osób, 

- połącz nazwy przedmiotów z ich określeniami, 

- Opisz co przedstawia ilustracja, wykorzystaj jak 
najwięcej podanych wyrazów, 

Praca z tekstem, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

9.. e. techniczna Konstruowanie wędki – zabawa w wędkarza.   ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 



- przygotuj około 100 cm, prosty kij, sznurek, spinacz 
biurowy, plastelinę, 

- wykonaj wg własnego pomysłu wędkę, spinacz 
biurowy odpowiednio wygnij (to będzie haczyk), obciąż 
plasteliną haczyk, aby obciążyć sznurek. 

10. e. polonistyczna 

Chciałbym zapytać o…uczymy się, jak przeprowadzić 
wywiad z ciekawą osobą. 

- dopasuj pytania do właściwej osoby, 

- napisz podane czynności z wyrazem nie, 

- przeczytaj odpowiedzi i zastanów się, jakie mogą być 
do nich pytania, 

- wpisz swoje propozycje. 

- napisz, kim chcesz zostać i co zamierzasz zrobić, 
aby to osiągnąć, 

Praca z tekstem, 
ćwiczeniowa 

Librus, telefon Barbara Majewska 

11. e. matematyczna 

Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe. 

- porównaj liczby w parach, wstaw odpowiedni znak, 

- napisz liczby zgodnie z podanymi warunkami, 

- rozwiąż podane zadania tekstowe. 

 problemowa, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

12. w-f 

Zabawy i gry podwórkowe. 

- jeżeli to możliwe pobaw się z rodzeństwem w 
różnego rodzaju zabawy, 

 zabawowa Librus, telefon Barbara Majewska 

13. religia 

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. 146-

Na pierwszej stronie tego 

tematu należy wkleić 

odpowiednie naklejki, które 

znajdują się na końcu 

książki. Na następnej 

stronie należy przykleić 

naklejki z liczbami w 

odpowiedniej kolejność. 

Życzę owocnej pracy z 

Bogiem. 

Ćwiczenia, karty 

pracy malowanka, 

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

ks. Marcin Lewczuk 

mailto:iratti@tlen.pl


148.   

14. Zajęcia rozwijające 

Powtórzenie wiadomości. 

- ułóż i napisz tekst zadania do podanego pytania, 

- rozwiąż zadania tekstowe dowolnym sposobem. 

 Problemowa, ćwiczeniowa Librus, telefon Barbara Majewska 

15. e. polonistyczna 

Czytamy wiersz Jana Brzechwy „Ptasie plotki”. 

- przeczytaj wiersz J. Brzechwy „Ptasie plotki”, 

- odpowiedz na pytania dotyczące wiersza, otocz 
pętlami właściwe odpowiedzi, 

- Przeczytaj zdania i powiedz czym różnią się ich treści,  

- wpisz we właściwe miejsca podane informacje. 

 
 Praca z tekstem 
Ćwiczeniowa,  

Librus, telefon Barbara Majewska 

16. e. matematyczna 

Figury geometryczne. 

- narysuj prostokąt składający się z czterech takich 
samych kwadratów, 

- Narysuj prostokąt składający się z 8 kwadratów, 

 Ćwiczeniowa, problemowa Librus, telefon Barbara Majewska 

17. e. przyrodnicza 

Wody płynące. 

- przeczytaj informację, na podstawie tekstu powiedz, 
co wiesz o rzece. 

- ułóż odpowiedzi do podanych pytań, zapisz je, 

 Ćwiczeniowa, problemowa Librus, telefon Barbara Majewska 

18. religia 

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. 149-151 

 

 
 W zadaniu pierwszym na 150 

stronie należy namalować dar (prezent), 

jaki chciałbyś przynieść i ofiarować 

Jezusowi. W zadaniu kolejnym na 

następnej stronie należy rozwiązać 

krzyżówkę, a następnie pod spodem w 

odpowiednie miejsce wpisać hasło. W 

zadaniu domowym wpisujemy imiona 

Mędrców. Życzę dobrej pracy z Panem 

Bogiem. 

Praca własna, karty 
pracy, podręcznik. 

iratti@tlen.pl  
messenger Marcin 
Lewczuk 

ks. Marcin Lewczuk 

mailto:iratti@tlen.pl


  

 

19. e. polonistyczna 

Ojej mój piesek! Uczymy się pisać opowiadanie z 
perspektywy różnych osób biorących udział w danym 
zdarzeniu. 

- opowiedz jak najdokładniej historię przedstawioną na 
obrazkach, 

- napisz obok zdań, które osoby mogły je 
wypowiedzieć, 

- przeczytaj jak całą historię opowiedział kierowca 
samochodu,  

Napisz w zeszycie, jak Faustyna opowie tę historię 
w klasie. 

Ćwiczeniowa. Librus, telefon Barbara Majewska 

20. e. matematyczna 

Rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe. 

- przyjrzyj się liczbom i ustal, według jakiej zasady 
zostały zapisane,  

- poprawnie wykonaj zadania tekstowe, 

 Ćwiczeniowa. Librus, telefon Barbara Majewska 

21. e. plastyczna 

Lilie wodne z bibułki. 

- przygotuj białą, zieloną i niebieską bibułę, klej, cienkie 
druciki lub nici, 

- wykonaj kwiaty lilii oraz liście, na niebieskiej bibule 
rozłóż wykonane kwiaty, 

 
Pokaz, działanie, zasoby 
internetowe kwiaty wodne 

Librus, telefon Barbara Majewska 

22.. e. muzyczna 

Muzyczna telewizja. 

- zaśpiewaj swoją ulubioną piosenkę tak, jakbyś 
występował w programie telewizyjnym, 

 zabawowa Librus, telefon Barbara Majewska 

23. w-f 

Marszobiegi i ćwiczenia wytrzymałościowe w terenie. 

- zabawa Zwinna żabka – przyjmij pozycję w 
przysiadzie podpartym i pokonaj niewielką odległość 
nie siadając, 

- maszeruj, a następnie pobiegaj truchcikiem, 
następnie znów maszeruj (tak, jak na rozgrzewce) 

 zabawowa Librus, telefon Barbara Majewska 

 

 


