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Dla klasy Ia 

25 - 29.05. 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 

  25.05.2020 r. (pn)     

1. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Poznanie 

dwuznaków dź, 

Dż na podstawie 

wyrazu łabędź. 

 

- obejrzyj filmiki: 

– https://www.youtube.com/watch?v=u2H

AvWVS2Xc 

– wykonaj ćwiczenia: kaligrafia str 76, 

ćwiczenia pol-społ str 64 

– naucz się czytać tekstu na str 65 w 

podręczniku pol-społ. 

 - poglądowa; 

- działań 

  praktycznych; 

– praca z 

podręcznikiem; 

– wykorzystanie 

zasobów  YouTube 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

 

 

Marta Mamełka 

2. 

Edukacja    

przyrodnicza 

„Pory roku” 

 

 

-  przyjrzyj sie rysunkom na str 60,61                           

w podręczniku mat- przyr. 

– posłuchaj piosenki, obejrzyj filmiki: 

– https://www.youtube.com/watch?v=vF-

f4pSW9zk 

– https://www.youtube.com/watch?v=mU

Xa5Hg_QzI 

– https://www.youtube.com/watch?v=aBT

RrKq8c08 

– naucz się: dni tgodnia, miesięcy i pór 

roku; 

 – praca z 

podręcznikiem 

matematyczno- 

przyrodniczym, 

ćwiczeniami; 

– wykorzystanie 

zasobów  YouTube 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

https://www.youtube.com/watch?v=u2HAvWVS2Xc
https://www.youtube.com/watch?v=u2HAvWVS2Xc
https://www.youtube.com/watch?v=vF-f4pSW9zk
https://www.youtube.com/watch?v=vF-f4pSW9zk
https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI
https://www.youtube.com/watch?v=mUXa5Hg_QzI
https://www.youtube.com/watch?v=aBTRrKq8c08
https://www.youtube.com/watch?v=aBTRrKq8c08


3. 

Edukacja 

informatyczna 

Wejdź na podane strony, wykonaj ćwiczenia: 
http://pisupisu.pl/klasa1/trzyliterowa-

mieszanka 

http://pisupisu.pl/klasa1/czteroliterowe 

http://pisupisu.pl/klasa2/czteroliterowa-

mieszanka 

 – nauka przez 

zabawę 

- dziennik librus Dorota Kędziora 

4. 

Edukacja 

matematyczna 

„Czas- obliczenia 

kalendarzowe 

związane z dniami 

tygodnia” 

- wykonaj zadania ze str. 56,57 w 

ćwiczeniach mat-przyr. 

Wykonaj zadania: 

https://www.matzoo

.pl/klasa1/dni-

tygodnia_6_340 

– trudniejsze: 

– https://www.

matzoo.pl/klasa1/dn

i-tygodnia-poziom-

zaawansowany_6_3

41 

– praca z 

podręcznikiem 

matematyczno- 

przyrodniczym, 

ćwiczeniami; 

– wykorzystaie 

zasobów 

internetowych; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

5. 

Język angielski 

 

Powtórzenie i utrwalenie materiału. 

 

Podręcznik 1/6 i 1/32 posłuchaj, wskaż i powtórz 

– Zeszyt ćwiczeń; Extra fun str.4 

  

Podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń 

– dzienni

k Librus 

– poczta 

gmail 

 

Joanna 

Momotowska 

  26.05.2020 r. (wt)     

1. 

Edukacja 

społeczna 

„Dzień mamy” 

 

 

– naucz się czytać najpiękniej jak 

potrafisz (lub na pamięć) wierszyka dla 

mamy i jej ładnie przecztaj lub wyrecytuj: 

„W kalendarzu Święto Matki, 

z życzeniami śpieszą dziatki. 

 - poglądowa; 

- działań praktycznych                      

z wykorzystaniem 

zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

http://pisupisu.pl/klasa1/trzyliterowa-mieszanka
http://pisupisu.pl/klasa1/trzyliterowa-mieszanka
http://pisupisu.pl/klasa1/czteroliterowe
http://pisupisu.pl/klasa2/czteroliterowa-mieszanka
http://pisupisu.pl/klasa2/czteroliterowa-mieszanka
https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia_6_340
https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia_6_340
https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia_6_340
https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia_6_340
https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341
https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341
https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341
https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341
https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341


Ja Ci mamo dziś w podzięce, 

za Twe trudy daję serce 

i przepraszam za me psoty, 

za wybryki i kłopoty. „ 

2. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Doskonalenie 

pisowni wyrazów 

z dź i dzi.” 

 

- wykonaj ćwiczenia: kaligrafia str 77, 

ćwiczenia pol-spol str- 65; 

  

– praca z 

podręcznikiem; 

 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

3. 

Edukacja 

matematyczna 

„Rozszerzenie 

zakresu 

liczbowego 50.” 

  

 

– wykonaj ustnie zadanie 1 str 59 oraz 1 

na str 63 w podręczniki mat-przyr. 

– wykonaj zadania na str 54 ora z 2 na str 

55  w ćwiczeniach mat-przyr. 

 – praca z 

podręcznikiem; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 

Edukacja 

muzyczna 

„Śpiewamy dla 

mamy.” 

 

 

 

- posłuchaj piosenki, zaspiewaj mamie chociaż 

refren: 

– https://www.youtube.com/watch?v=pam

ULWD7hzY 

  

– wykorzystanie 

zasobów  YouTube 

– działania 

praktyczne; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

5. 
Edukacja 

techniczna 

- wykonaj laurkę dla mamy wg własnego 

pomysłu lub taka jak poniżej: 

 – działań 

praktycznych; 

- dziennik 

  Librus; 

 

Marta Mamełka 

https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY
https://www.youtube.com/watch?v=pamULWD7hzY


„Kwiatek dla 

mamy” 

 

– https://www.facebook.com/3449732496

35850/videos/171729737589703/ 

– zasoby 

YouTube; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

  27.05.2020 r. (śr)     

1. 
Język angielski 

 

Powtórzenie i utrwalenie materiału. 

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 

 

– dzienni

k Librus 

 

Joanna 

Momotowska 

2. 

Religia 

 

Temat 53 Wszyscy 

chwalimy Maryję 

 

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, który 

znajduje się w książce ćwiczeń na 

str. 134-135. 

  

 Na pierwszej stronie 

mamy zdjęcia 

przedstawiające Maryję, 

która jest wzorem 

zaufania Bogu w każdym 

momencie życia. W 

niebie wyprasza dla nas 

potrzebne łaski, jak 

matka dla swoich 

ukochanych dzieci. W 

zadaniu pierwszym na 

135 stronie należy 

przykleić odpowiednie 

naklejki z dodatku 

znajdującego się na 

końcu książki. W zadaniu 

domowym należy 

pomalować obrazek 

Matki Bożej według 

wzoru po lewej stronie. 

Ćwiczenia, karty pracy 

malowanka 

iratti@tlen.pl, 

messenger 

Marcin Lewczuk 

https://www.facebook.com/344973249635850/videos/171729737589703/
https://www.facebook.com/344973249635850/videos/171729737589703/
mailto:iratti@tlen.pl


Życzę owocnej pracy z 

Panem Bogiem.  

3. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Podsumowanie 

wiedzy                           

o dwuznakach” 

 

– wykonaj ćwiczenie 2 na str 63                             

w ćwiczeniach pol-społ; 

– przepisz do zeszytu najladniej jak 

potrafisz wierszyk z ćwiczenia; 

– pod wierszykiem przepisz zdania ze str 

80 (ostatnia) z podręcznika pol-społ 

 

– praca z 

podręcznikami do 

edukacji 

polonistyczno-

społecznej; 

– działania 

praktyczne 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 

Edukacja 

matematyczna 

„Dodawanie i 

odejmowanie 

dziesiatek w 

zakresie 50.” 

 

– zapisz w zeszycie i oblicz (korzystaj z 

liczydeł): 

10+10=                         50-10= 

10+20=                         50-20= 

10+30=                         50-30= 

10+40=                         50-40= 

20+20=                         30-20=                   

30+20=                         40-10= 

–  

– praca z 

podręcznikiem 

matematyczno- 

przyrodniczym, 

ćwiczeniami; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

  28.05.2020 r. (czw)     

1. 

Wychowanie 

fizyczne 

„Rozgrzewaka- 

ćwiczenia 

ogólnorozwojowe.

” 

– poćwicz aby się rozruszać z rana: 

– https://www.youtube.com/watch?v=

LVSMZjOwcTQ  

- działania praktyczne 

– wykorzystanie 

zasobów  YouTube 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

2. 
Edukacja 

matematyczna 

– wykonaj zadania na str 86 w 

ćwiczeniach mat -przyr. 
 

– praca z 

podręcznikiem 
- dziennik Marta Mamełka 

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


„Dodawanie i 

odejmowanie 

dziesiatek w 

zakresie 50.” 

 

 

– poćwicz dodawanie i odejmowanie z 

grą: 

https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-i-

odejmowanie-w-zakresie-50_3_20 

 

– wykorzystanie 

zasobów  YouTube 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

3. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Bajki, baśnie, 

bajeczki” 

 

– przeczytaj bajkę „Wróżki” ze str 56,57                      

w podręczniku; 

– odpowiedz ustnie na pytania pod 

tekstem (bez 7) 

–  wykonaj ćwiczenia na str 56, 57 w 

ćwiczeniach pol-społ 

- przebierz się za 

postać z ulubionej 

bajki                                  

i prześlij zdjęcie; 

– praca z 

podręcznikiem 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 

Edukacja 

plastyczna 

 

- narysuj ilustrację do ulubionej bajki; 

 

 

– działania 

praktyczne 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

5. 
Zaj. rozwijające 

uzdolnienia 

– graj w szchy z komputerem 

– https://www.chess.com/pl/play/comp

uter 

– https://www.szachy.club/szachy-z-

komputerem 

 

– działania 

praktyczne 

– wykorzystanie 

zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

  29.05.2020 r. (pt)     

1. 
Edukacja 

matematyczna 

– obejrzyj filmiki 
 

-wykorzystanie 

zasobów YouTube; 
- dziennik Marta Mamełka 

https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-50_3_20
https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-50_3_20
https://www.chess.com/pl/play/computer
https://www.chess.com/pl/play/computer
https://www.szachy.club/szachy-z-komputerem
https://www.szachy.club/szachy-z-komputerem


„Dodawanie w 

poznanym 

zakresie 

liczbowym.” 

 

– https://www.youtube.com/watch?v=-

245gXKqft8 

– https://www.youtube.com/watch?v=0H

E02noUeGg 

– https://www.youtube.com/watch?v=Jefg

sZz-Cpw 

– wykonaj zadania na str 58,59                                 

w ćwiczeniach mat-przyr. 

- działania praktyczne;   Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

2. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Baśń o dobrej 

Kasi i złej 

czarownicy” 

 

 

 

– obejrzyj przedstawienie 

– https://www.youtube.com/watch?v=HC

x53xETXyw&fbclid=IwAR0zC-

a5ExNI2rqKB66H-Xevd-

hEsPUdHI6oVugTdFaGlhV-LK9qryLNNvA 

– wymyśl dla rodziców przedstawienie, 

wykorzystaj do tego  maskotki, które masz w 

domu, pacynkę, którą robiliśmy; 

 

 

– wykorzystanie 

zasobów YouTube; 

–  działania 

praktyczne; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

3. 

Wychowanie 

fizyczne 

„Zabawy przy 

muzyce – taniec 

Zygzak.” 

 

 

– poćwicz taniec: 

– https://www.youtube.com/watch?v=

xm93WFJ7bNs 

 
 

–  działania 

praktyczne; 

– wykorzystanie 

zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 
Religia 

Temat 54 Kochamy 

naszą mamę 

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,  

 Jeśli chodzi o mamę to 

większość z was wie, że 

jest to osoba która dała 

nam życie, ale mamy też 

malowanka, karty pracy, 

kredki. 

iratti@tlen.pl, 

messenger 

Marcin Lewczuk 

https://www.youtube.com/watch?v=-245gXKqft8
https://www.youtube.com/watch?v=-245gXKqft8
https://www.youtube.com/watch?v=0HE02noUeGg
https://www.youtube.com/watch?v=0HE02noUeGg
https://www.youtube.com/watch?v=JefgsZz-Cpw
https://www.youtube.com/watch?v=JefgsZz-Cpw
https://www.youtube.com/watch?v=HCx53xETXyw&fbclid=IwAR0zC-a5ExNI2rqKB66H-Xevd-hEsPUdHI6oVugTdFaGlhV-LK9qryLNNvA
https://www.youtube.com/watch?v=HCx53xETXyw&fbclid=IwAR0zC-a5ExNI2rqKB66H-Xevd-hEsPUdHI6oVugTdFaGlhV-LK9qryLNNvA
https://www.youtube.com/watch?v=HCx53xETXyw&fbclid=IwAR0zC-a5ExNI2rqKB66H-Xevd-hEsPUdHI6oVugTdFaGlhV-LK9qryLNNvA
https://www.youtube.com/watch?v=HCx53xETXyw&fbclid=IwAR0zC-a5ExNI2rqKB66H-Xevd-hEsPUdHI6oVugTdFaGlhV-LK9qryLNNvA
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs
https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs
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 książce ćwiczeń 

na str. 136-137. 

mamę w niebie, czyli 

Matkę Bożą która 

wstawia się za nami u 

Boga. Mamy też jeszcze 

jedną mamę zwaną matką 

żywicielką i to jest nasza 

ziemia. W zadaniu 

pierwszym nas 137 

stronie należy z dodatku 

na końcu książki wyciąć 

ramkę i przyozdobić ją, a 

następnie napisać imię 

swojej mamy. Szczęść 

Boże. 

 


