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 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

8.06.2020 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 piękno różnorodności  
kulturowej na podstawie 
wybranych krajów Unii 
Europejskiej. 

Poznaj kulturę jednego 
wybranego przez siebie 
kraju Unii Europejskiej. 

Korzystanie z zasobów Internetu. 

https://www.youtube.com/watch?
v=uNy4CSPx4D8 

Ćwiczenia pol. społ. cz.2 s.68 

Zadanie 1.s.79-zeszyt do kaligrafii 

Zadanie 1-3 s.80 

Lirbrus 

Telefon 

poczta gmail M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Poznaj nowy instrument 
muzyczny- akordeon. 
 

 Metoda projekcyjna. 
Wysłuchaj koncertu: 
https://www.youtube.com/watch?v=
wBorKTPdsA4 
 
Karty muzyczne s.15-zadanie 1. 

Librus 

Telefon 

poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. w-f Pograj w „badminton” 
Zaproś do zabawy 

rodziców. 

Zabawy przy muzyce. 

 

Librus 

Telefon 

poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

4. 
J. angielski 

 

 

Podręcznik 1/6 i 1/32 posłuchaj, 

wskaż i powtórz  

Zeszyt ćwiczeń; Extra fun str.4 

 Strona internetowa; 

agendaweb.numbers  1-10 

Podręcznik  

Zeszyt ćwiczeń 

 

Librus i poczta 

gmail 

Joanna 

Momotowska 

https://www.youtube.com/watch?v=wBorKTPdsA4
https://www.youtube.com/watch?v=wBorKTPdsA4


 

 

 

 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

9.06.2020 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 

Czy znasz nasze symbole 
narodowe? 

Pokoloruj godło Polski. Korzystanie z zasobów Internetu. 

Ćwiczenia pol. społ. cz.2 s.69 

Lirbrus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Rozwiązuj zadania z treścią. 
Dodawaj i odejmuj w zakresie 
50.  
 
 

Wykonaj zadania dla 
chętnych. 

Ćwicz.mat.przyr.cz.2.s.86 
https://www.matzoo.pl/klasa1/zadan
ia-tekstowe-z-dodawania-i-
odejmowania--w-zakresie-20-zestaw-
2_3_316 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. w-f Pograj w „badminton” 
Zaproś do zabawy 

rodziców. 

Metoda ruchu rozwijającego. 

 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

     4. 
J. angielski 

 

Podręcznik 1/28 posłuchaj, 

wskaż i powtórz.  

Zeszyt ćwiczeń; Exttra fun 

str.23 

Wykonaj w zeszycie 

rysunek; Co jest w twoim 

piórniku? Narysuj i 

podpisz 

 

Podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń 

Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone ( Level 1)  i Gold 

Sparks/ Learning Resources 

 

Librus I poczta 

gmail 

Joanna 

Momotowska 

09.06. 
EDUKACJA 
INFORMATYCZNA 

Temat: Podsumowanie wiadomości i 
umiejętności – korzystanie z 
internetowych strony edukacyjnych. 

 
1. Otwórz linki i poćwicz: 

- 

Internet 
Ćwiczenia w doskonaleniu umiejętności 
posługiwania się klawiaturą 
 
 

Librus, e - mail 09.06. 



http://pisupisu.pl/klasa
1/czteroliterowe 
http://pisupisu.pl/klasa
1/piecioliterowe 
http://pisupisu.pl/klasa
1/szescioliterowa-
mieszanka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

10.06.2020 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 

Przygotuj pięknie czytanie 
tekstu „Spacer z dziadkiem” 

Opowiedz o swoim 
dziadku. 

Podr.pol-społ.cz.2.s.65. 

Ćwiczenia ortograficzne -pisownia 
dź, dzi. 

Lirbrus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Przypominamy sobie pory roku 
i nazwy miesięcy. 
 

Narysuj rysunek – moja 
ulubiona pora roku. Podr.mat.przyr.cz.2.s 60-61 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

http://pisupisu.pl/klasa1/czteroliterowe
http://pisupisu.pl/klasa1/czteroliterowe
http://pisupisu.pl/klasa1/piecioliterowe
http://pisupisu.pl/klasa1/piecioliterowe
http://pisupisu.pl/klasa1/szescioliterowa-mieszanka
http://pisupisu.pl/klasa1/szescioliterowa-mieszanka
http://pisupisu.pl/klasa1/szescioliterowa-mieszanka


   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Rozwiązuj zadania z 
wykorzystaniem obliczeń 
kalendarzowych. 

   ----------------------------- Ćwicz.mat.przyr.cz.2.s.56-57 

Librus 

Telefon 

poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

   4. w-f 

Zapytaj rodziców w jakie 
zabawy bawili się w 
dzieciństwie. Zabaw się 
wspólnie z rodzicami w 
zabawę która ci się 
spodoba. 

Wymyśl własną zabawę. 

 

\Metoda gier i zabaw ruchowych. 

 

Librus 

Telefon 

poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

         5. 

Religia 
10.06.2020 r. 
 Temat: 

Uroczystość 

Najświętszego 

Ciała i Krwi 

Chrystusa. 

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 i w tym też 

miesiącu obchodzimy Boże Ciało. 
  

Boże Ciało – jest to 

uroczystość liturgiczna w 

Kościele katolickim 

obchodzona co roku dla 

uczenia Jezusa Chrystusa w 

Najświętszym Sakramencie. 

Obchodzona jest w czwartek 

po oktawie Zesłania Ducha 
Świętego. Jest świętem 

nakazanym, dlatego 

zachęcam do udziału w tych 

Uroczystościach. W Polsce 

zostało wprowadzone przez 

biskupa Nankiera na 

synodzie w Krakowie w 

1320. Zewnętrzną formę 

święta stanowi procesja do 4 

ołtarzy gdzie czytana jest 

Ewangelia, a następnie 

udzielane jest 
błogosławieństwo 

Najświętszym Sakramentem. 

Waszym zadaniem o ile 

będzie to możliwe jest 

wzięcie udziału w procesji 

Bożego Ciała, lub obejrzenie 

Mszy św. w telewizji. Z 

Panem Bogiem. 

Uczestnictwo w Mszy św., telewizja, 

radio, kościół. 

iratti@tlen.pl 

messenger Marcin 

Lewczuk 

ks. Marcin 

Lewczuk 

 

mailto:iratti@tlen.pl


 

 

 

 

 

 

 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

15.06.2020 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 

Przypominamy sobie bajkę  
„Czerwonym Kapturku” 

Opowiedz historię 
dziewczynki z bajki. 

Korzystanie z zasobów Internetu.     
Ćwiczenia ortograficzne. 

Lirbrus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Ułóż historyjkę obrazkową do 
bajki w odpowiedniej 
kolejności. 
 

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

Pomysłowe karty.s.2 
Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. w-f Biegaj slalomem. 

Wykonaj ćwiczenia 

wzmacniające mięśnie 

brzucha, barków i ramion. 

Metody ruchu rozwijającego. 

 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   4. 
J. ang 

 

 

Podręcznik 1/16; posłuchaj, 

wskaż i powtórz, 2/16; 

posłuchać piosenki i 

wskazywać usłyszane 

kolory,3/17; posłuchaj i wskaż 

 

 

Skorzystać ze strony 

internetowej: agendaweb. 

Colours- exercises  i 

poćwiczyć kolory.  

 

 

 

 

Podręcznik 

 

Librus i poczta 

gmail 

Joanna 

Momotowska 



 

 

 

 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

19.06.2020 Przedmiot Zadania podstawowe 
Zadania dodatkowe  

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

kontakt  
z nauczycielem 

imię i nazwisko 
nauczyciela 

   1. Edukacja 
wczesnoszkolna 

Naucz się zasad jak się 
zachować w czasie burzy? 

Napisz kilka zasad 
zachowania się podczas 
burzy. 

Podr.mat.przyr.s.64-65 

 

Lirbrus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

 
Doskonal się w dodawaniu                   
w zakresie 50. 

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

Ćwicz. mat przyr.cz.2s.58-59 
Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Utrwalaj umiejętności 
matematyczne. 

Wykonaj zadania 

dodatkowe. 
Matematyczne gry dydaktyczne. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

  4. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Poznaj pracę artysty 
malarza. 

Obejrzyj wystawę prac 

artysty malarza. 
Wykonaj pracę-pomysłowe karty – 
karta 18. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

 

 

 

 

 



 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

22.06.2020 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 gdzie mieszkają 
wszystkie litery? 

 Napisz na kartce 
wszystkie litery które 
pamiętasz. 

Słowna, poglądowa. 

Podr.pol.społ.cz.2 s.72-73 

Lirbrus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Przeczytaj wiersz „Literki”- 
Władysława Broniewskiego. 
Naucz się alfabetu na pamięć. 

Naucz się wiersza na 
pamięć. Słowna, poglądowa. 

Podr.pol.społ.cz.2 s.72-73 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Poskacz na trampolinie. ------------------------------ 
Doskonalenie koordynacji 
ruchowej. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

     4. 
J. ang 

 

 

Podręcznik 1/20; posłuchaj, 

wskaż i powtórz, 2/20; 

posłuchać rymowanki i 

wskazywać usłyszane zabawki, 

3/21; posłuchaj i wskaż 

Zeszyt ćwiczeń; Extra fun 

str.17 

 

 

 

Podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń  

Strony internetowe: 

Sparks Fun Zone ( Level 1)  i Gold 

Sparks/ Learning Resources 

 

Librus I poczta 

gmail 

Joanna 

Momotowska 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

23.06.2020 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 piękno ukryte w żartach. Wymyśl jakiś żart. 
Pamiętaj aby żartując 
nie robić nikomu 
przykrości. 

Metoda słowna poglądowa.                
Ćwicz-pol.społ.cz.2.s.74-75 

 

Lirbrus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

 
Poznaj liczby w zakresie 100.          

   ---------------------------- Rozszerzanie zakresu liczbowego do 
100. 
Ćwicz. mat przyr.cz.2s.66-67 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Utrwalaj umiejętności 
matematyczne. 

Wykonaj zadania 

dodatkowe. 
Matematyczne gry dydaktyczne. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   4. 
J. angielski 

 

 

Podręcznik 1/38; posłuchaj, 

wskaż i powtórz, 2/38; 

posłuchać rymowanki i 

wskazywać usłyszane części 

twarzy, 3/39; posłuchaj i wskaż 

Skorzystać ze strony 

internetowej; agendaweb i 

poćwiczyć słownictwo; 

Agendaweb ; Parts of the 

head - exercises 

Podręcznik 
Librus i poczta 

gmail 

Joanna 

Momotowska 



      5. 

23.06. 

EDUKACJA 
INFORMATYCZNA 

Temat: „Pisupisu.pl” – doskonalenie 
umiejętności posługiwania się 
klawiaturą. 
 

1. Otwórz link i wykonaj 
polecenia: 

http://pisupisu.pl/klasa
1/ukladamy-slowa 
http://pisupisu.pl/klasa
1/nie-pasuje-obrazek 
http://pisupisu.pl/klasa
1/wpisz-slowo 

 

- 

Internet 
Ćwiczenia w doskonaleniu umiejętności 
posługiwania się klawiaturą, logiczne 
 

Librus, e - mail 23.06. 

 

 

 

 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

24.06.2020 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 

Zaplanuj gdzie możesz pojechać 
na wakacje. 

--------------------------- Aktywne metody nauczania-giełda 
pomysłów.                                 
Ćwiczenia pol.społ.cz.2.s 70-71               
Podr.mat.przyr.cz.2.s.65 

Lirbrus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Napisz własny plan podróży. 
 

  Wykonaj zadania na 
str.80-Podr-mat-przyr. Ćwicz pol.społ.cz.2 s.72 -73. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Poznajemy jednostkę 
pojemności – 1 litr. 

Wykonaj zadania 
dodatkowe. Podr. 
mat.przyr.cz.2.s 72. 
 

Praca z podręcznikiem. 

Podr. mat.przyr.cz.2.s 71. 

 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

http://pisupisu.pl/klasa1/ukladamy-slowa
http://pisupisu.pl/klasa1/ukladamy-slowa
http://pisupisu.pl/klasa1/nie-pasuje-obrazek
http://pisupisu.pl/klasa1/nie-pasuje-obrazek
http://pisupisu.pl/klasa1/wpisz-slowo
http://pisupisu.pl/klasa1/wpisz-slowo


  4. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Narysuj rysunek- 
Nadmorska plaża latem. 

----------------------------- Malowanie farba plakatową. 
Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 

 

 

 

 

 

 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

25.06.2020 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 jak bezpiecznie spędzić 
wakacje? 

Napisz 5 zasad 
bezpiecznego 
zachowania się w czasie 
wakacji. 

Praca z podręcznikiem. 

Podr.mat.przyr.cz.2.s.68-69 

 

Lirbrus 

telefon 
M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

 Dowiedz się jak zapisujemy 
liczby w zakresie 100. 
 

   Zapisz pięć liczb: 

mniejszych od 100 a 
większych od 50. 

Praca z podręcznikiem 
Podr.mat.przyr.cz.2.s.66-67 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Podejmij matematyczne 
wyzwania. 

Licz od do 100 

dziesiątkami. 

https://www.matzoo.pl/klasa1/ob
owiazki-domowe_44_315 

Podr. .mat.przyrod.cz.2.s.74 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 



 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

26.06.2020 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 

Uroczyste zakończenie Roku 
Szkolnego 2019/2020 

 

 

 

 

Lirbrus 

Telefon 

Poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 


