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 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

1.05.2020 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 

Dołącz się do wspólnej zabawy 
z okazji „Dnia Dziecka” 

Zaplanuj program 
imprezy. 

 Nauka przez zabawę. Wspólny  
odbiór wrażeń. 

Lirbrus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Projekcja ulubionych bajek dla 
dzieci. 

Opowiedz wybraną 
bajkę. Metoda projekcyjna. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. w-f Pobaw się przy muzyce. 
Zaproś do zabawy 

rodziców. 

Zabawy przy muzyce. 

https://www.youtube.com/watch?
v=DZ9finhp7BA 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

  4. 

J angielski 

 

Zeszyt ćwiczeń; 2/45 

Extra fun str.45 

Poćwiczyć słownictwo 

na stronach 

internetowych 

Podręcznik, Zeszyt ćwiczeń 

Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone      ( Level 1)  i 

Gold Sparks/ Learning Resources 

 

Librus, poczta 

gmail 

Joanna 

Momotowska 

 

 



 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

2.05.2020 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 prawa i obowiązki dzieci 
na podstawie wiersza Tadeusza 
Kubiaka-„My dzieci” 

Narysuj plakat „Moje 
prawa i obowiązki. 

Praca z tekstem. 

Podr.pol.społ.cz.2.s66 

Lirbrus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Doskonal się w dodawaniu i 
odejmowaniu liczb w zakresie 
50. 

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

Ćwicz.mat.przyr.cz.2.s.53. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. w-f 
Pograj w piłkę na świeżym 
powietrzu. 

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

Librus                
telefon      
poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

  4. 

 

J. angielski 

 

Zapisać słówka 

Posłuchać nagrania.; 

1/70,3/71 

Zeszyt ćwiczeń 2/71 

 

 

Podręcznik.                                

Zeszyt ćwiczeń.                       

Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone      ( Level 1)  i 

Gold Sparks/ Learning Resources 

 

Librus, poczta 

gmail 

Joanna 

Momotowska 

   5. 02.06. EDUKACJA INFORMATYCZNA 

Temat: Zabawa i nauka przy 
komputerze. 
 
Wykonaj ćwiczenia korzystając z 
edukacyjnej strony edukacyjnej, 
skorzystaj z podanych linków: 
 
1. https://liblink.pl/06sBGJlBK
m 

- 

Internet 
Ćwiczenia w 
doskonaleniu 
umiejętności 
posługiwania się 
klawiaturą 
 
 

Librus, e - mail 

https://liblink.pl/06sBGJlBKm
https://liblink.pl/06sBGJlBKm


2. https://liblink.pl/KU4iyJarrb 
3. https://liblink.pl/0oj4wKazZ
9 
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

3.05.2020 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 prawa dzieci na całym 
świecie. 

Dowiedz się kim jest 
Rzecznik Praw Dziecka. 

Praca z tekstem. 

Podr.pol.społ.cz.2.s.66 

Lirbrus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Doskonal się w dodawaniu                
i odejmowaniu liczb w zakresie 
50. 

Wykonaj dodatkowe 
ćwiczenia. Karty pracy. Ćwicz.mat.przyr.cz.2.s.54. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

https://liblink.pl/KU4iyJarrb
https://liblink.pl/0oj4wKazZ9
https://liblink.pl/0oj4wKazZ9


   3. w-f 
Pograj w piłkę na świeżym 
powietrzu. 

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

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   4. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Ułóż historyjkę obrazkową 
o „Czerwonym Kapturku.” 

Pokoloruj obrazki. Ćwiczeń praktycznych. 

Librus       
telefon                
poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

5. 

Religia 
3.06.2020 r. 
 Temat: Czerwiec 

miesiącem 

poświęconym 

Jezusowi 

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. 

Michała Archanioła. Można 

również odmówić inne modlitwy.  
 Następnie 

przechodzimy do tematu 

dzisiejszej lekcji. 
  

Czerwiec jest miesiącem w 

sposób szczególny 

poświęconym czci 

Najświętszego Serca Pana 

Jezusa. Kult Serca 

Jezusowego wywodzi się z 

czasów średniowiecza, 

początkowo miał charakter 

prywatny, z czasem ogarnął 

szerokie rzesze 

społeczeństwa. W tym 

miesiącu w kościele śpiewa 

się litanię do serca 

Jezusowego. Waszym 

zadaniem będzie 

namalowanie w zeszycie 

serca Jezusowego. Wykonane 

prace odsyłamy na 

messengera do oceny. Życzę 

owocnej pracy z Panem 

Bogiem. 
  

malowanka,  
iratti@tlen.pl 

messenger 

Marcin Lewczuk 

ks. Marcin 

Lewczuk 

 

 

 

 

mailto:iratti@tlen.pl


 

 

 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

4.05.2020 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 Co to 
znaczy że jestem Europejką, 
Europejczykiem? 

Znajdź na mapie gdzie 
leży Europa? 

Praca z tekstem. 

Podr.pol.społ.cz.2 s.67 

Ćwicz. pol. społ.cz.2.s69 

Lirbrus 

Telefon 

poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Doskonal się w dodawaniu                
i odejmowaniu liczb w zakresie 
50. 

Zapisz klika działań –
obliczenia pieniężne           
w zakresie 50. 

Ćwicz.mat.przyr.cz.2.s.85. 

Librus                
telefon               
poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. w-f 
Pograj w piłkę na świeżym 
powietrzu. 

Pobiegaj przez 15.minut Metoda ruchu rozwijającego. 

Librus               
telefon            
poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

 

 

 

 

 



 

 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 

Powiedz jakie znasz gry 
 i zabawy dzieci w Polsce. 

Poznaj zabawy dzieci               
z innych krajów świata. 

Metody słowne, poglądowe. 

Praca z tekstem. 

Podr.pol.społ.cz.2 s.67 

Ćwicz. pol. społ.cz.2.s69 

Lirbrus 

telefon M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Doskonal się w dodawaniu                
i odejmowaniu liczb w zakresie 
50. 

Wykonaj zadania 
dodatkowe - karty 
pracy. 

Metoda gier dydaktycznych. 
//www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-
i-odejmowanie-w-zakresie-30_3_16 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3.   w-f 
Pograj w piłkę na świeżym 
powietrzu. 

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

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

    4. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Naucz się śpiewać piosenki  

” Pierwszoklasista” 

Pobaw się przy muzyce. Zabawy ruchowe przy muzyce. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

    5. 

Religia 
5.06.2020 r. 

 

Temat Uczymy się wielbić 

Boga 

Szczęść Boże. Zanim 

przystąpicie do wykonywania 

zadań, zachęcam was do  

modlitwy w intencji ustania 

  Bogu należy wielbić w każdym 

momencie swojego życia, nie jest to 

łatwe. Modlitwa uwielbienia jest potężną 

bronią w walce z pokusami, rozpala w 

Praca własna  
iratti@tlen.pl 

messenger Marcin 

Lewczuk 

mailto:iratti@tlen.pl


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. 

nas wiarę i pragnienie Boga. Pogłębia 

przeżywanie dziecięctwa (bycia synem 

lub córką Boga Ojca). Uzdalnia do 

pokochania siebie; do przebaczenia i 

pojednania (również z samym sobą). 

Rozwija wrażliwość na siebie i innych 

oraz na dobro, którego często nie 

widzimy lub ponad którym przechodzimy 

do porządku dziennego. Natomiast, 

wrażliwość na dobro rodzi w nas radość i 

wdzięczność. Waszym zadanie będzie 

dziękowanie Panu Bogu za wszystko co 

was spotka w dniu dzisiejszym. Nie jest 

to łatwe, ale modlitwy uczymy się całe 

życie. Życzę owocnej pracy z Panem 

Bogiem. 

 


