
 

Lp. 
Dla klasy Ia 

15 - 17.04.2020 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 

  15.04.2020 r.     

1. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Wprowadzamy 

literę r, R” 

- obejrzyj filmy: 
https://liblink.pl/oCCFOxIDyn 
https://liblink.pl/th8wYCxaJs 
- wykonaj ćwiczenie 1 str 34 w podręczniku pol-społ,                               

- przeczytaj teksty z literą r; 
- wykonaj ćwiczenia ze str 58 w kaligrafii. 

 – poglądowa; 

– praca z 

podręcznikiem 

– działań 

       praktycznych; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

2. 

Edukacja    

matematyczna 

„Ćwiczymy 

liczenie” 

 

- poćwicz liczenie 
https://liblink.pl/kvMyqnaPjJ 

 -  działania praktyczne                      

z wykorzystaniem 

liczydeł; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

3. 

Język angielski Forest tales – słuchamy, czytamy                             
i odgrywamy historyjkę obrazkową         

Podręcznik str. 56 - posłuchać nagrania na 
płycie 

Napisać w zeszycie nowe słówka 

Poćwiczyć 

słownictwo na 

stronach 

internetowych: 

Sparks Fun Zone ( 

Level 1)  i 

 Gold Sparks/ 

Learning Resources 

Podręcznik  str.56, 

Strony internetowe; 

Sparks Fun Zone ( Level 

1)  i 

 Gold Sparks/ Learning 

Resources 

 - dziennik 

  Librus; 

Joanna 

Momotowska 

https://liblink.pl/oCCFOxIDyn
https://liblink.pl/th8wYCxaJs
https://liblink.pl/kvMyqnaPjJ


4. 

Religia                       
Temat 43 Sposoby 

wypełniania woli 

Jezusa. 

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, Zdrowaś Maryjo i modlitwę do św. 

Michała Archanioła. Można również odmówić inne 

modlitwy. 
 Następnie przechodzimy do tematu 

dzisiejszej lekcji, który znajduje się w książce 

ćwiczeń na str. 108-109. Na początku należy 

wyjaśnić dziecku co to jest wola Boża i z czym się 

wiążę. 

Wola Boża - to nic 

innego jak tylko 

dobrze opracowany 

plan, Boży zamiar, 

wielkie pragnienie 

Boga, które ma na 

celu uszczęśliwić 

człowieka. Tylko 

bowiem Bóg tak do 

końca wie - co dla 

każdego z nas jest 

dobre, ponieważ On 

patrzy na nas i na 

naszą przyszłość 

wielopłaszczyznowo. 

"Wola Boża pragnie 

naszego dobra, ale 

na pierwszym 

miejscu dobra 

naszej duszy. 

Następnie 

przechodzimy do 

następnego zadania 

na str. 109, gdzie 

należy znaleźć 10 

słów i je skreślić. 

Słowa te są związane 

są z życiem 

codziennym. W 

ramce poniżej należy 

namalować jeden 

dobry uczynek, które 

następnie wykonam 

np.; może to być 

posprzątanie pokoju, 

pomoc mamie w 

kuchni, podlanie 

kwiatków, 

nakarmienie kotka 

Praca z podręcznikiem, 

kredki, mazaki, 

długopis. 

iratti@tlen.pl, 

messenger 

Marcin Lewczuk 

Marcin Lewczuk 

mailto:iratti@tlen.pl


itp. Życzę owocnej 

pracy i Szczęść Boże. 

  16.04.2020 r.     

1. 

Wychowanie 

fizyczne 

„Trzymaj się 

prosto!” 

 

- połóż na głowę książkę i utrzymaj ją jak 

najdłużej chodząc po pokoju; 

  

- działań 

  praktycznych; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

2. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Nauka pisania 

r,R” 

 

-  wykonaj ćwiczenia na str.33 w ćwiczeniach 

pol-społ; 

– wykonaj ćwiczenia na str 59 w 

kaligrafii; 

- napisz po dwa 

rzędy r,R                                           

w zeszycie; 

-   praca z 

   podręcznikiem; 

– działań 

  praktycznych; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

3. 

Edukacja 

matematyczna 

„Doskonalenie 

liczenia w 

zakresie 20” 

 

- policz zwierzęta na ilustracji na str 36                        

w podreczniki mat-przyr; 

– wykonaj zadania 2 str 36 (bez kropki)                  

w podreczniku mat-przyr; 

– przepisz do zeszytu i oblicz działania                     

z zadania 4 na str 37 z podrecznika mat-przyr 

(do wysłania); 

– zagraj w grę 

– https://szalo

neliczby.pl/uporzad

kuj-liczby-do-20/ 

– praca z 

podręcznikiem 

matematyczno- 

przyrodniczym; 

– wykorzytanie 

zasobów you tube; 

– praca działań 

praktycznych 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 

Edukacja 

plastyczna 

„Zwierzęta 

wiejskie – 

- ulep zwierzę wiejskie z plasteliny (do 

wysłania); 

 – działania 

praktyczne 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

Marta Mamełka 

https://szaloneliczby.pl/uporzadkuj-liczby-do-20/
https://szaloneliczby.pl/uporzadkuj-liczby-do-20/
https://szaloneliczby.pl/uporzadkuj-liczby-do-20/


lepienie z 

plasteliny” 

 

– możesz wykorzystać pomysły z 

filmików 

https://www.youtube.com/watch?v=47JLRzQ8t

Bk 

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

I8c 

– wykorzytanie 

zasobów you tube; 

- messenger; 

5. 

Zaj. rozwijajace 

uzdolnienia  ” 

- rozwiąż zadania 

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

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

number-within-20/e/missing-number-within-20-

-add-and-subtract-?modal=1 

 - zasoby you tube; - dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

 

Marta Mamełka 

  17.04.2020 r.     

1. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Doskonalenie 

umiejetności 

czytania i pisania” 

 

Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej (pamiętaj 

jak zaczynamy zdanie i  kiedy stawiamy 

kropkę), zapisz je w zeszycie (do wysłania): 

1.rolki. Robert rower i ma 

2. się balonem. bawi Bartek 

3.notes To Natalki. 

4. ćma. lata Tu 

 

 

 

– praca w 

zeszycie 

przedmiotowym; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

2. 

Edukacja 

matematyczna 

„Uczymy się 

kodowania” 

- zagraj w grę 

– http://www.matzoo.pl/lamiglowki/kieru

nki-z-zolwiem-poziom-3_68_482 
 

– praca z 

podręcznikiem 

matematyczno- 

przyrodniczym, 

ćwiczeniami; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

Marta Mamełka 

https://www.youtube.com/watch?v=47JLRzQ8tBk
https://www.youtube.com/watch?v=47JLRzQ8tBk
https://www.youtube.com/watch?v=NLdSMVIuI8c
https://www.youtube.com/watch?v=NLdSMVIuI8c
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20/missing-number-within-20/e/missing-number-within-20--add-and-subtract-?modal=1
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20/missing-number-within-20/e/missing-number-within-20--add-and-subtract-?modal=1
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20/missing-number-within-20/e/missing-number-within-20--add-and-subtract-?modal=1
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-20/missing-number-within-20/e/missing-number-within-20--add-and-subtract-?modal=1
http://www.matzoo.pl/lamiglowki/kierunki-z-zolwiem-poziom-3_68_482
http://www.matzoo.pl/lamiglowki/kierunki-z-zolwiem-poziom-3_68_482


 – wykonaj zadanie 3 na str 37 (bez kropki)                

z podręcznika mat-przyr (do wysłania); 

– zasoby you 

tube 

- messenger; 

3. 

Edukacja 

muzyczna 

„Poznajemy 

gitarę” 

- wysłuchaj dźwięków instrumentu, zapamiętaj 

nazwy gitar: 

– https://www.youtube.com/watch?v=i5E

hiTWDdn8&list=PLNm0isoSFUxHIf0P5jbi4R

Qhgr7eqAklr&index=4 

– https://www.youtube.com/watch?v=nqZ

zLUfnEF8&list=PLNm0isoSFUxHIf0P5jbi4RQ

hgr7eqAklr&index=5 

– https://www.youtube.com/watch?v=vEs

DYCanla4&list=PLNm0isoSFUxHIf0P5jbi4RQ

hgr7eqAklr&index=6 

– wykonaj zadania na str 21 z krt 

muzycznych (tylko jeżeli masz je w domu) 

 

 

- poglądowa; 

- działań 

  praktycznych; 

- zasoby you tube 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 

Religia 

Temat 44 Uczynki 

miłosierdzia 

znakiem miłości. 

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. 110-111 

 Na str. 110 należy 

pokolorować 

obrazek 

przedstawiający 

miłosiernego 

samarytanina. Na 

następnej stronie 

należy połączyć ze 

sobą obrazki w pary 

np.; karetka-osoba 

chora. W ostatnim 

zadaniu należy 

umieścić w 

odpowiednich 

miejscach naklejki 

znajdujące się na 

Praca z podręcznikiem, 

kredki, karty pracy ,  

internet 

iratti@tlen.pl  

messenger 

Marcin Lewczuk 

Marcin Lewczuk 

https://www.youtube.com/watch?v=i5EhiTWDdn8&list=PLNm0isoSFUxHIf0P5jbi4RQhgr7eqAklr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=i5EhiTWDdn8&list=PLNm0isoSFUxHIf0P5jbi4RQhgr7eqAklr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=i5EhiTWDdn8&list=PLNm0isoSFUxHIf0P5jbi4RQhgr7eqAklr&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=nqZzLUfnEF8&list=PLNm0isoSFUxHIf0P5jbi4RQhgr7eqAklr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=nqZzLUfnEF8&list=PLNm0isoSFUxHIf0P5jbi4RQhgr7eqAklr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=nqZzLUfnEF8&list=PLNm0isoSFUxHIf0P5jbi4RQhgr7eqAklr&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=vEsDYCanla4&list=PLNm0isoSFUxHIf0P5jbi4RQhgr7eqAklr&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=vEsDYCanla4&list=PLNm0isoSFUxHIf0P5jbi4RQhgr7eqAklr&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=vEsDYCanla4&list=PLNm0isoSFUxHIf0P5jbi4RQhgr7eqAklr&index=6
mailto:iratti@tlen.pl


końcu książki w taki 

sposób, aby pomóc 

osobom znajdującym 

się w trudnościach. 
Zadanie dodatkowe -

zachęcam do 

obejrzenia bajki o 

miłosiernym 

Samarytaninie. 

Szczęść Boże. 

https://www.youtube.

com/watch?v=tNa82S

j_30U 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U
https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U
https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U

