
 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

25.05.2020 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 

Posłuchaj baśni ‘’Brzydkie 
kaczątko,, 
Ułóż opowiadanie na 
podstawie historyjek 
obrazkowych. 

Podaj przykłady piękna 
które zauważasz wokół 
siebie. 

Zasoby YouTube 

Praca z podręcznikiem. 

Podr.pol.społ.s.62,63 

 

Lirbrus 

telefon M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Wykonaj ilustrację do baśni 
„Brzydkie kaczątko” 

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

Działalność ekspresji twórczej. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. w-f 

Poćwicz zgodnie z 
poleceniami zawartymi            
w „Gimnastycznym 
wierszyku” 

Poćwicz z piłką. 
Metoda ruchu rozwijającego 
sprawność fizyczną. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

     4. 

J angielski 

 

 

Zwierzęta i ich schronienie 

Zapisać słówka. 

Podręcznik str.68; 

posłuchać nagrania. 

Zeszyt ćwiczeń; zad.2/44; 

uzupełnić tabelkę i Exttra 

fun str.44 

 

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 

26.05.2020 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 

Zaplanuj jak będziesz 
świętować „Dzień Mamy” 
Wyrecytuj pięknie wiersz . 

Wykonaj bukiet dla 
mamy. 

Słowne, poglądowe. 

Zasoby YouTube 

https://www.youtube.com/watch?
v=qvBGsBBw3_0 

Lirbrus 

telefon M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Doskonal się w umiejętności 
mierzenia. 

Zmierz swój wzrost. 

 

Praktyczne działania uczniów. 
Podr. mat. przyr.cz.2 s.54.  
zadanie 1-4 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Naucz się śpiewać piosenki 
o mamie. 

Zaproś mamę do 

wspólnego śpiewu. 
Ekspresja muzyczna śpiew. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

      4. 

 

J. angielski 

 

Zabadella says – zabawa 

ruchowa, utrwalenie 

poleceń. Praca projektowa 

– 

wykonujemy plakat z 

ulubionym 

zwierzątkiem. 

 

Podręcznik 1/69; 

posłuchać nagrania. 

 

Zapisać w zeszycie 

słówka. 

Zeszyt ćwiczeń ; 

zad.1/71; napisać po 

śladzie 

Zeszyt Podręcznik. 

Zeszyt ćwiczeń. 

 

ćwiczeń, Extra fun str.43 

Librus, poczta 

gmail 

 

 

 

Joanna 

Momotowska 

 

 

 

 

       5. 26.05. 
Temat: Laurka dla mamy. 
 

- 
Edytor grafiki, 
Doskonalenie umiejętności pisania na 
klawiaturze. 

Librus, e - mail Marta Mielniczek 



EDUKACJA 
INFORMATYCZNA 

1. Skorzystaj z narzędzi edytora 
grafiki i wykonaj laurkę dla 
mamy. 

Doskonalenie posługiwania się narzędziami 
programu graficznego 
Ćwiczenia  
 

 

 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

27.05.2020 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 –
dlaczego brzydkie kaczątko 
okazało się piękne? – powiedz  
co jest naprawdę  pięknem  
w życiu człowieka. 

Wykonaj łabędzia 
wykorzystując technikę 
origami. 

Słowna, poglądowa. 

Podr.polonis.społ.cz.2s.62-63 

Ćwicz.pol.społ.cz.2 s.62 

 

Lirbrus 

telefon M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Poznaj dwuznaki Dź, dź na 
podstawie wyrazu łabędź. 

Przepisz do zeszytu wyrazy 
z dwuznakiem dź. 

Podr.polonis.społ.cz.2s.64-65 

Ćwicz.pol.społ.cz.2 s.63 

Zeszyt do kaligrafii-s 76 
 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Poćwicz dokonywanie 
obliczeń pieniężnych. 

Policz pieniądze w swojej 

skarbonce. 

Podr.mat.przr.cz.2.s55 

Ćwicz.mat.przyr.s.49.zadania     
1-2 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

      4. w-f 
Zatańcz „Zumbę” 

 
Zaproś do „Zumby” rodziców. 

 

Taniec przy muzyce. 

 

Librus 

telefon 

M. Majewska-

Tkaczuk 



Religia 
27.05.2020 r. 
 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. Życzę owocnej 

pracy z Panem Bogiem. 
  

Ćwiczenia, karty pracy 

malowanka,  

iratti@tlen.pl 

messenger Marcin 

Lewczuk 

ks. Marcin 

Lewczuk 

 

 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

28.05.2020 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 

Naucz się pisać dwuznaki Dź, 
dź. Wyszukiwanie różnic w 
zapisie dź i dzi. 

Poćwicz umiejętność 
układania zdań                   
z treścią. 

Ćwiczenia grafomotoryczne. 

Ćwicz .pol. społ-cz.2.s 64 

Lirbrus 

Telefon 

Poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Doskonal umiejętność 
rozwiazywania zadań z treścią. 

Ułóż zadanie do 
podanej ilustracji. 

Karty pracy, gry multimedialne. Librus 

Telefon 

Poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
w-f Zabawy z gazetą-Tor 

przeszkód. 

------------------------------ Gry i zabawy rozwijające 
sprawność ruchową. 

Librus M. Majewska-
Tkaczuk 

mailto:iratti@tlen.pl


Telefon 

Poczta gmail 

      4. 

Zajęcia 

rozwijające 

zainteresowania         

i uzdolnienia 

uczniów. 

Wykonaj łabędzia                      

z serduszek. 

 

Wykonaj łabędzią 

rodzinę. 

Działania praktyczne uczniów. 

 

 

Librus 

Telefon 

Poczta gmail 

M. Majewska-

Tkaczuk 

 

 

 

 Dla klasy I c Wychowawca: M. Majewska-Tkaczuk 

29.05.2020 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 

Opowiedz baśń o „Brzydkim 
kaczątku” 

---------------------------- Słowna- opowiadanie 

Metoda eksponująca –
projekcja bajki. 

Lirbrus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   2. 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Poznaj określenia; 
Pożyczka, 
spłata raty. 

Zabaw się w „Bank” 
Ćwicz.mat.przyr.s.50. zadania 
1-2. 

Librus 

telefon 

M. Majewska-
Tkaczuk 

   3. 
Edukacja 
wczesnoszkolna 

Doskonal umiejętności 
matematyczne. 

Wykonaj zadania dodatkowe- 

karty pracy. 

Multimedialne gry 
dydaktyczne. 

https://www.matzoo.pl/klas
a1/zadania-tekstowe-z-
dodawania-i-odejmowania--
w-zakresie-20_3_227 

Librus 

Telefon, 

Poczta gmail 

M. Majewska-
Tkaczuk 

 



      4. 
Edukacja 

wczesnoszkolna 

 

Skonstruuj tratwę                        

z patyczków i sznurka. 

Wykonaj tratwę według 

własnego pomysłu. 

 

Działania praktyczne uczniów. 

 

Librus 

telefon 

M. Majewska-

Tkaczuk 

5. 

Religia 
29.05.2020 r. 
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, 

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. 

. Jeśli chodzi o mamę to 

większość z was wie, że jest to 

osoba która dała nam życie, ale 

mamy też 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. 

malowanka, karty pracy, kredki 
iratti@tlen.pl 

messenger Marcin 

Lewczuk 

ks. Marcin 

Lewczuk 

 

mailto:iratti@tlen.pl

