
 

Lp

. 

Dla klasy Ia 

01 - 05.06. 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 

  01.06. 2020 r. (pn)     

1. 

Edukacja 
społeczna 

„Dzień Dziecka „ 

 

- obejrzyj: hthttps://biteable.com/watch/dzie-

dziecka-2591854 

– dla wszystkich obowiązkowo świetnie 

się dziś bawić, mieć wspaniały humar i jak 

najwspanialej świętować swój dzień; 

- narysować swój 
wymarzony prezent; 

- poglądowa; 

- działań 

praktycznych; 

– wykorzystanie 

zasobów  YouTube 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

2. 
Edukacja 

informatyczna 

DZIEŃ DZIECKA  –   Dorota Kędziora 

3. 

Język angielski 

 

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 

 

– dzienni
k Librus 

– poczta 
gmail 

 

Joanna 
Momotowska 

  02.06.2020 r. (wt)     

1. 

Edukacja 
społeczna 

„Znam swoje 

prawa                               
i obowiązki” 

- posłuchaj piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432S

kc 

– obejrzyj : 

 - poglądowa; 

- działań praktycznych                      

z wykorzystaniem 

zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

Marta Mamełka 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbiteable.com%2Fwatch%2Fdzie-dziecka-2591854%3Ffbclid%3DIwAR1kNDEvB0pQVd-qhwdmCChdCE--Rw_P3M5ulWpfmm3y0u0sFeM735-fOKg&h=AT2zYXzg7IHuWqYVtsvFd2kVuEG3Ts6TR0iG2QHs2WfQIs00NKAA8tlA00SmNkahsW0e_x7KPAVhQQyQqHVHTpMoDizDvwGpQ6pyROeKsYbrLW6U1f1Fs2Dx6CdCqjV_xIl0qA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbiteable.com%2Fwatch%2Fdzie-dziecka-2591854%3Ffbclid%3DIwAR1kNDEvB0pQVd-qhwdmCChdCE--Rw_P3M5ulWpfmm3y0u0sFeM735-fOKg&h=AT2zYXzg7IHuWqYVtsvFd2kVuEG3Ts6TR0iG2QHs2WfQIs00NKAA8tlA00SmNkahsW0e_x7KPAVhQQyQqHVHTpMoDizDvwGpQ6pyROeKsYbrLW6U1f1Fs2Dx6CdCqjV_xIl0qA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbiteable.com%2Fwatch%2Fdzie-dziecka-2591854%3Ffbclid%3DIwAR1kNDEvB0pQVd-qhwdmCChdCE--Rw_P3M5ulWpfmm3y0u0sFeM735-fOKg&h=AT2zYXzg7IHuWqYVtsvFd2kVuEG3Ts6TR0iG2QHs2WfQIs00NKAA8tlA00SmNkahsW0e_x7KPAVhQQyQqHVHTpMoDizDvwGpQ6pyROeKsYbrLW6U1f1Fs2Dx6CdCqjV_xIl0qA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbiteable.com%2Fwatch%2Fdzie-dziecka-2591854%3Ffbclid%3DIwAR1kNDEvB0pQVd-qhwdmCChdCE--Rw_P3M5ulWpfmm3y0u0sFeM735-fOKg&h=AT2zYXzg7IHuWqYVtsvFd2kVuEG3Ts6TR0iG2QHs2WfQIs00NKAA8tlA00SmNkahsW0e_x7KPAVhQQyQqHVHTpMoDizDvwGpQ6pyROeKsYbrLW6U1f1Fs2Dx6CdCqjV_xIl0qA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbiteable.com%2Fwatch%2Fdzie-dziecka-2591854%3Ffbclid%3DIwAR1kNDEvB0pQVd-qhwdmCChdCE--Rw_P3M5ulWpfmm3y0u0sFeM735-fOKg&h=AT2zYXzg7IHuWqYVtsvFd2kVuEG3Ts6TR0iG2QHs2WfQIs00NKAA8tlA00SmNkahsW0e_x7KPAVhQQyQqHVHTpMoDizDvwGpQ6pyROeKsYbrLW6U1f1Fs2Dx6CdCqjV_xIl0qA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbiteable.com%2Fwatch%2Fdzie-dziecka-2591854%3Ffbclid%3DIwAR1kNDEvB0pQVd-qhwdmCChdCE--Rw_P3M5ulWpfmm3y0u0sFeM735-fOKg&h=AT2zYXzg7IHuWqYVtsvFd2kVuEG3Ts6TR0iG2QHs2WfQIs00NKAA8tlA00SmNkahsW0e_x7KPAVhQQyQqHVHTpMoDizDvwGpQ6pyROeKsYbrLW6U1f1Fs2Dx6CdCqjV_xIl0qA
http://pisupisu.pl/klasa2/czteroliterowa-mieszanka
https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc
https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc


– https://www.youtube.com/watch?v=VlI

hzUayV-w 

– -wykonaj ćwiczenia na str 78 w 

kaligrafii 

- messenger; 

2. 

Edukacja 

polonistyczna 

 

 

 

– przeczytaj wiersz ze str. 66 z 

podręcznika (naucz się go ładnie czytać); 

– wykonaj ćwiczenia ze str 66,67 z 

ćwiczeń pol-społ 

  

– praca z 

podręcznikiem; 

 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

3. 

Edukacja 
matematyczna 

„Tangram” 

 

- wytnij wycinankę Tangram ze strony 95                  
z ćwiczeń matematyczno-przyrodniczych                

i ułóż wskazane wzory (możesz pokolorować 

przed wycięciem); 

– wykonaj zadania 3,4 na str. 63 oraz                        

1,2 str. 75 w podręczniku mat-przyr ( do 

odesłania); 

Wykonaj zadania: 

https://www.matzoo

.pl/klasa1/dodawani

e-i-odejmowanie-w-
zakresie-50_3_20 

 

– praca z 
podręcznikiem; 

– wykorzystanie 

zasobów  YouTube 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 

Edukacja 
muzyczna 

„Jesteśmy 
dziećmi” 

 

 

- posłuchaj piosenki, naucz się śpiewać 
przymnajmniej refrenu 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1
zRQ 

 – wykorzystanie 
zasobów  YouTube 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

5. 

Wychowanie 

fizyczne 

„Gimnastyka 

korekcyjna – 

– Obejrzyj i poćwicz: 

https://www.youtube.com/watch?v=tYltkR1kQ

H4 

 – działań 

praktycznych; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

 

Marta Mamełka 

https://www.youtube.com/watch?v=VlIhzUayV-w
https://www.youtube.com/watch?v=VlIhzUayV-w
https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia_6_340
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.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.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
https://www.youtube.com/watch?v=tYltkR1kQH4
https://www.youtube.com/watch?v=tYltkR1kQH4
https://www.youtube.com/watch?v=tYltkR1kQH4
https://www.youtube.com/watch?v=tYltkR1kQH4


ćwiczenia 

równoważne” 

 

– zasoby 

YouTube; 

- messenger; 

  03.06.2020 r. (śr)     

1. 
Język angielski 

 

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 

– dzienni

k Librus 

 

Joanna 

Momotowska 

2. 

Religia 

 

 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 

mailto:iratti@tlen.pl


3. 

Edukacja 
polonistyczna 

„Zabawy słowne.” 

– wykonaj ćwiczenia na str. 79,80                        

w kaligrafii; 

– wykonaj ćwiczenia: 

http://pisupisu.pl/klasa1/wyszukaj-litere  

– praca z 

podręcznikami do 
edukacji 

polonistyczno-

społecznej; 

– wykorzystanie 

zasobów  YouTube 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 

Edukacja 

matematyczna 

„Odczytywanie 

godzin na 

zegarze.” 

 

- obejrzyj filmiki: 

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

– https://www.youtube.com/watch?v=FE9

IWn9KMc8&t=78s 

– wykonaj zadania na str 63 w 

ćwiczeniach matem-przyr. 

 

– praca z 

podręcznikiem 

matematyczno- 
przyrodniczym, 

ćwiczeniami; 

– wykorzystanie 
zasobów  YouTube 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

  04.06.2020 r. (czw)     

1. 

Wychowanie 

fizyczne 

„Ćwiczenia 
ogólnorozwojowe 

na świeżym 

powietrzu.” 

– zachęć rodziców lub rodzeństwo 

(jeżeli masz) do wspólnej zabawy na 

świeżym powietrzu – balonik możesz 

zastąpić piłką: 

https://www.youtube.com/watch?v=sh6QO

h8Qm6Q 

 

 

- działania praktyczne 

– wykorzystanie 

zasobów  YouTube 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

2. 
Edukacja 

matematyczna 

– obejrzyj filmik: 
 

– działania 

praktyczne 

- dziennik 

  Librus; 
Marta Mamełka 

http://pisupisu.pl/klasa1/wyszukaj-litere
https://www.youtube.com/watch?v=locHXsHnyHY
https://www.youtube.com/watch?v=locHXsHnyHY
https://www.youtube.com/watch?v=FE9IWn9KMc8&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=FE9IWn9KMc8&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=sh6QOh8Qm6Q
https://www.youtube.com/watch?v=sh6QOh8Qm6Q


„Rozszerzenie 

zakresu 
liczbowego do 

100” 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVwath4m

VKo 

– policz dwa razy dziesiątkami od 10 do 

100 przesuwając jednocześnie koraliki na 

liczydłach; 

– policz dwa razy dziesiątkami od 100 do 

10 przesuwając jednocześnie koraliki na 
liczydłach; 

 

– wykorzystanie 

zasobów  YouTube 

- telefoniczny; 

- messenger; 

3. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Doskonalenie 

umiejętności 

pisania.” 

 

– wykonaj ćwiczenia na str 74,75                                                 

w  ćwiczeniach pol-społ. 

 

– praca z 

podręcznikiem 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 

Edukacja 

techniczna 

„Papierowy  

krokodyl” 

 

- obejrzyj filmik i zrób samodzielnie wybrane 

zwierzątko: 

– https://www.youtube.com/watch?v=URl

28aLRXkg 

 

– wykorzystanie 

zasobów  YouTube 

– działania 

praktyczne 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

5. 
Zaj. rozwijające 

uzdolnienia 

– obejrzyj: 

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

math/cc-early-math-place-value-topic/cc-

early-math-teens/v/teens-and-ten?modal=1 

– wykonaj zadania: 

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

math/cc-early-math-place-value-topic/cc-

 

– działania 
praktyczne 

– wykorzystanie 

zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

https://www.youtube.com/watch?v=ZVwath4mVKo
https://www.youtube.com/watch?v=ZVwath4mVKo
https://www.youtube.com/watch?v=URl28aLRXkg
https://www.youtube.com/watch?v=URl28aLRXkg
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-place-value-topic/cc-early-math-teens/v/teens-and-ten?modal=1
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-place-value-topic/cc-early-math-teens/v/teens-and-ten?modal=1
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-place-value-topic/cc-early-math-teens/v/teens-and-ten?modal=1
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-place-value-topic/cc-early-math-teens/e/teen-numbers-1?modal=1
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-place-value-topic/cc-early-math-teens/e/teen-numbers-1?modal=1


early-math-teens/e/teen-numbers-

1?modal=1 

  05.06.2020 r. (pt)     

1. 

Edukacja 

matematyczna 

„Dodawanie                  

i odejmowanie 

pełnymi 
dziesiątkami do 

100” 

 

 

– obejrzyj filmik, zapisz w zeszycie 

przykłady w nim zawarte i oblicz samodzielnie 

na liczydłach, zanim pani poda wynik: 

– https://www.youtube.com/watch?v=M_

NXpurgCbs 
 

-wykorzystanie 

zasobów YouTube; 

- działania praktyczne; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

2. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Doskonalenie 

umiejętności 
pisania.” 

 

 

 

 

– wykonaj ćwiczenia na str 74,75                                                 

w  ćwiczeniach pol-społ. 

 

 

– wykorzystanie 

zasobów YouTube; 

–  działania 

praktyczne; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

3. 

Edukacja 

społeczna 

„Dzieci świata” 

– obejrzyj filmiki (po kolei, tak jak 

wysyłam): 

1.https://www.youtube.com/watch?v=zl_dY

e03Yx0&t=28s 

 

–  działania 

praktyczne; 

– wykorzystanie 
zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

Marta Mamełka 

https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-place-value-topic/cc-early-math-teens/e/teen-numbers-1?modal=1
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-place-value-topic/cc-early-math-teens/e/teen-numbers-1?modal=1
https://www.youtube.com/watch?v=M_NXpurgCbs
https://www.youtube.com/watch?v=M_NXpurgCbs
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&t=28s


 

 

 

2.https://www.youtube.com/watch?v=EPuZ

O3vVfXM 

– obejrzyj rysunki na str 70,71                         

w podręczniku pol-społ; 

– wykonaj ustnie polecenie 1 i 2                      

w podręczniku ze str 70; 

- messenger; 

4. 

Religia 

5.06.2020 r. 

Temat Uczymy się 

wielbić Boga 

 

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. 

  Bogu należy wielbić w 

każdym momencie 

swojego życia, nie jest to 
łatwe. Modlitwa 

uwielbienia jest potężną 

bronią w walce z 

pokusami, rozpala w 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. 

praca własna 
iratti@tlen.pl, 
messenger 

Marcin Lewczuk 

https://www.youtube.com/watch?v=EPuZO3vVfXM
https://www.youtube.com/watch?v=EPuZO3vVfXM
mailto:iratti@tlen.pl


Życzę owocnej pracy z 

Panem Bogiem. 

 


