
 

Lp. Dla klasy Ia 
08- 26.06 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 

  08.06.2020 r. (pn)     

1. 

Edukacja 
polonistyczna 

„Bajka o Unii 
Europejskiej – 
doskonalenie 
umiejętności 
słuchania.” 

- posłuchaj bajki: 

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

 - poglądowa; 

– wykorzystanie 
zasobów  YouTube 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

2. 

Edukacja  
społeczna   

 

„Jestem 
Europejczykiem”
” 

 

– obejrzyj: 

– https://www.youtube.com/watch?v=qFC
Fjh0j9h4 

– wykonaj ćwiczenia na str 68,69                      
w  ćwiczeniach pol-społ.; 

 – praca z 
podręcznikiem 
matematyczno- 
przyrodniczym, 
ćwiczeniami; 

– wykorzystanie 
zasobów  YouTube 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

3. 

Edukacja 
informatyczna 

Pisanie życzeń kolorową czcionką 
 
Zadanie. W dowolnym edytorze tekstu napisz życzenia dla 
wszystkich dzieci. Postaraj się, aby każde życzenie było 
napisane Innym kolorem. 
Plik prześlij na adres nauczyciela. 

 – programy użytkowe, 
edytor tekstu 

- dziennik librus Dorota Kędziora 



4. 

Edukacja 
muzyczna: 

„Hymn Unii 
Europejskiej” 

 

– posłuchaj hymnu Unii Europejskiej: 

https://www.youtube.com/watch?v=KRykX
cQdg5c 

  

– wykorzystaie 
zasobów 
internetowych; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

5. 

Język 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 

 

– dzienni
k Librus 

– poczta 
gmail 

 

Joanna 
Momotowska 

  09.06.2020 r. (wt)     

1. 

Edukacja 

przyrodnicza: 

„Krajobrazy 
Polski – górski, 
nadmorski.” 

 

- obejrzyj filmiki o krajobrazie nadmorskim i 
górskim: 

– https://www.youtube.com/watch?v=7_i
6gz6I-Bo 

– https://www.youtube.com/watch?v=Nx-
0h8TNaAU 

–  obejrzyj ilustracje na str 56, wykonaj 
ustnie zadanie 2  str 57  w podręczniku mat-
przyr; 

 - poglądowa; 

– wykorzystanie 
zasobów YouTube; 

– praca 
zpodręcznikiem; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

2. 

Edukacja 
matematyczna: 

„Utrwalenie 
pojęcia litr – 

– obejrzyj filmiki: 

https://www.youtube.com/watch?v=wEme
MggXJsM 

  

– praca z 
podręcznikiem; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 



rozwiązywanie 
zadań” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N-
WsBrdrT9E 

– wykonaj zad 2 na str 62 w ćwiczeniach 
mat-przyr; 

– wykorzystaie 
zasobów 
internetowych; 

 

3. 

Edukacja 
matematyczna: 

„Rozszerzenie 
zakresu 
liczbowego do 
100 – cd.” 

 

  

- wykonaj zad 2,3,6 na str 60 w ćwiczeniach 
mat-przyr oraz 2,3 na str 61 i 1 na str 64; 

 – praca z 
podręcznikiem; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 

Edukacja 
polonistyczna 

„Alfabet - 
podsumowanie” 

 

- przeczytaj wiersz na str 72 w podręczniku pol-
społ.; 

– ucz się alfabetu na pamięć – str 73: 

  

– praca z 
podręcznikiem; 

– działania 
praktyczne; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

5. 

Edukacja 
techniczna 

„Pejzaż górski – 
kolaż.” 

 

- spróbuj wykonać podobną pracę lub 
namalować farbami wybrany krajobraz: 

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

 – działań 
praktycznych; 

– zasoby 
YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

 

Marta Mamełka 

  10.06.2020 r. (śr)     



1. 
Język angielski 

 

Podręcznik 1/42; posłuchaj, wskaż i powtórz, 
2/42; posłuchać rymowanki i wskazywać 
usłyszane części ciała, 3/43; posłuchaj i wskaż 

Zeszyt ćwiczeń; Extra fun str.26 

Skorzystać ze strony 
internetowej i 
poćwiczyć 
słownictwo; 
Body parts – 
vocabulary exercises - 
Agendaweb 

Podręcznik 

Zeszyt ćwiczeń 

Strony internetowe: 
Sparks Fun Zone ( Level 
1)  i Gold Sparks/ 
Learning Resources 

– dzienni
k Librus 

– poczta 
gmail 

 

Joanna 
Momotowska 

2. 

Religia 

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 

Uczestnictwo w Mszy 
św., telewizja, radio, 
kościół. 

iratti@tlen.pl, 
messenger 

Marcin Lewczuk 



obejrzenie Mszy św. w 
telewizji. Z Panem 
Bogiem. 

3. 

Edukacja 
polonistyczna 

„Oto wyzwanie – 
podsumowanie 
wiedzy 
polonistycznej” 

 

 

- wykonaj ćwiczenia na str 76,77                                 
w ćwiczeniach pol-społ.; 

 

– praca z 
podręcznikiem; 

– działania 
praktyczne 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 

Edukacja 
matematyczna 

„Matematyczne 
powtórki.” 

 

- wykonaj zadadania na str 67 raz 71                  
w ćwiczeniach mat-przyr; - wytnij wycinankę 

ze str 91 z ćwiczeń 
mat-przyr., dopasuj 
działanie do 
wyniku; 

– praca z 
podręcznikiem 
matematyczno- 
przyrodniczym, 
ćwiczeniami; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

  15.06.2020 r. (pn)     

1. 

Edukacja 
spoleczna: 

„Podróże dalekie 
i bliskie” 

 

– wykonaj zadanie 1 i 2 na str 70 w 
podręczniku pol-społ; 

 

- działania praktyczne 

– wykorzystanie 
zasobów  YouTube 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

2. 

Edukacja 
polonistyczna: 

„Doskonalenie 
umiejętności 
pisanie – 

– uzupełnij tekst na str 72,73 w 
podreczniku pol-społ.; 

 
– praca z 
podręcznikiem 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

Marta Mamełka 



uzupełnianie 
zdań” 

- messenger; 

3. 

Edukacja 

informatyczna 

 

Uzupełnianie komiksu. 

 
 Otrzymasz link do komiksu. Ściągnij plik na swój 
komputer. W chmurkach napisz co Twoim zdaniem 
bohaterowie rysunku mówią do siebie. Zapisz plik i wyślij 
na adres nauczyciela. 

 – Programy użytkowe, 
edytor graficzny 

  

4. 

Edukacja 
matematyczna 

„Rozwiązywanie 
zadań z treścią” 

 

– wykonaj zadania: 4,5 str 60, 1 str 61, 
oraz 2,3 na str 64; 

 

 

– działania 
praktyczne 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

5. Język angielski 

Podręcznik 1/50; posłuchaj, wskaż i powtórz, 
2/50; posłuchać rymowanki i wskazywać 
usłyszane produkty żywnościowe 

Podręcznik 1/54; posłuchaj, wskaż i powtórz, 
2/54; posłuchać piosenki i wskazywać usłyszane 
produkty żywnościowe 
 

Skorzystać ze strony 
internetowej; 
agendaweb i 
poćwiczyć 
słownictwo; 

Agendaweb ;  Food 
exercises vocabulary, 
– Food 1 – 

vocabulary 
exercises 

Podręcznik 

 

Librus I poczta 
gmail 

Joanna 
Momotowska 

  19.06.2020 r. (pt)     

1. 
Edukacja 
matematyczna 

 

– wykonaj zadania na str 68,69 w 
ćwiczeniach mat-przyr.; 

 
-wykorzystanie 
zasobów YouTube; 

- działania praktyczne; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 



„Rozwiązywanie 
zadań z treścią – 
cd.” 

2. 

Edukacja 
polonistyczna 

„Doskonalenie 
umiejetności 
pisania – 
przepisywanie 
zdań” 

 

 

 

– przepisz do zeszytu pierwszą zwrotkę 
wiersza „My dzieci” ze str 66; 

 -  działania 
praktyczne; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

3. 

Wychowanie 
fizyczne 

„Zabawy bieżne 
ze zmianą tempa” 

- pobiegaj na świeżym powietrzu min 15 min 
(podwórku, placu zabaw) zmieniając tempo 
(przechodząc od marszu, poprzez trucht, do 
szybkiego biegu; i tak na zmianę;  

–  działania 
praktyczne; 

– wykorzystanie 
zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. Religia 
 

 
  malowanka, karty pracy, 

kredki. 
iratti@tlen.pl, 
messenger 

Marcin Lewczuk 

 

Lp
. 

Dla klasy Ia 
22 - 26.06 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 



  22.06.2020 r. (pn)     

1. 

Edukacja 
polonistyczna 

„Burzliwa 
przygoda – 
doskonalenie 
umiejetności 
słuchania.” 

 

 

- wysłuchaj opowiadania, staraj się zapamiętać 
jak najwięcej informacji:: 

– https://www.youtube.com/watch?v=liRr
MXIFL-4 

 - poglądowa; 

– praca z 
podręcznikiem; 

– wykorzystanie 
zasobów  YouTube 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

 

 

Marta Mamełka 

2. 

Edukacja    
przyrodnicza 

„Zachowanie                   
w czasie burzy” 

 

 

- obejrzyj ilustracje na str 64,65                              
w podręczniku matem-przyr; 

– zastanów się, jak odpowiedziałbyś 
nauczycielowi, na pytania do ilustracji; 

 – praca z 
podręcznikiem 
matematyczno- 
przyrodniczym, 
ćwiczeniami; 

– wykorzystanie 
zasobów  YouTube 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

3. 
Edukacja 
informatyczna 

Zabawa i nauka przy komputerze 
 
Napisz z jakich stron najbardziej lubisz korzystać, jakie gry 
najbardziej lubisz. 

 – Gry i zabawy 
multimedialne 

- dziennik librus Dorota Kędziora 

4. 

Edukacja 
matematyczna: 

„Zadania z treścią 
– wycinanka.” 

- wytnij wycinankę ze str 93; 

– na kartonie poprzyklejaj we 
właściwej kolejności: treść zadania, pytanie, 
działanie i na końcu odpowiedź; 

  

– wykorzystaie 
zasobów 
internetowych; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 



5. 

Język angielski 

 

Podręcznik 1/60; posłuchaj, wskaż i powtórz, 
2/60; posłuchać rymowanki i wskazywać 
zwierzęta 
– Zeszyt ćwiczeń; Extra fun str.42 

 
 
- podręcznik 
– zeszyt 
ćwiczeń 
 

– dzienni
k Librus 

– poczta 
gmail 

 

Joanna 
Momotowska 

  23.06.2020 r. (wt)     

1. 

Wychowanie 
fizyczne: 

„Zabawy z piłką” 

 

 

- wykonaj kilka ćwiczeń z piłką, takich jak na 
filmiku (piłkę możesz zastąpić balonem): 

– https://www.youtube.com/watch?v=CyJ
76HFeIEo 

 - poglądowa; 

- działań praktycznych             
z wykorzystaniem 
zasobów YouTube; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

2. 

Edukacja 
polonistyczna 

„Rany Julek - O 
tym jak Julian 
Tuwim został 
poetą” - Agnieszka 
Frączak. 

 

– posłuchaj  fragmentów audiobooka o 

historiach z dzieci stwa Juliana 
Tuwima: 

https://www.youtube.com/watch?v=vBDwiy_OI
yo 

  

– wykorzystanie 
zasobów  YouTube 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

3. 

Edukacja 
matematyczna 

„Rozwiązywanie 
zadań tekstowych 
– cd.” 

 

- rozwiązuj zadania i zbierj ananasy: 

– https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-
tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania--w-
zakresie-20_3_227.html 

 

 – praca z 
podręcznikiem; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 



  

4. 

Edukacja 
muzyczna 

 

„Bezpieczne 
wakacje  - nauka 
piosenki” 

 

 

- wysłuchaj piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=W4RH
yjQLfCM 

– naucz się śpiewać piosenki; 

– zapamiętaj, jak należy bezpiecznie                
i odpowiedzialnie zachowywać się  podczas 
wakacji; 

  

– wykorzystanie 
zasobów  YouTube 

– działania 
praktyczne; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

5. 

Edukacja 
społeczna: 

„Bezpieczne 
wakacje – 
poznanie 
wakacyjnych 
zagrożeń oraz 
wdrażanie do 
właściwego 
zachowania się     
w sytuacji 
zagrożenia” 

 

- obejrzyj ilustracje na str 68, 69 w podręczniku 
matem-przyr; 

– zastanów się, jak odpowiedziałbyś 
nauczycielowi, na pytania pod ilustracjami; 

 – działań 
praktycznych; 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

 

Marta Mamełka 

  24.06.2020 r. (śr)     

1. 
Język angielski 

 
W miarę możliwości skorzystać ze stron 
internetowej i poćwiczyć słownictwo z całego 
roku 

Skorzystać ze strony 
internetowej i 
poćwiczyć 
słownictwo; 

 

– dzienni
k Librus 

 

Joanna 
Momotowska 



Strona internetowa: 
Sparks Fun Zone ( Level 1)   
 

https://learnenglishkids
.britishcouncil.org 

2. 

Religia 

 

 
 

 
  

  Ćwiczenia, karty pracy 
malowanka 

iratti@tlen.pl, 
messenger 

Marcin Lewczuk 

3. 

Edukacja 
polonistyczna 

„J. Tuwim – 
słuchamy  
wybranych  
wierszy dla 
dzieci” 

 

 

- posłuchaj minimum 5 wierszy Juliana 
Tuwima, zapamiętaj jakie maja tytuły: 

– https://www.youtube.com/watch?v=Gf3
YuYyutlo&list=PLWjiYfhUmv6yFfNbGOV5C
mpyGxdx-IbJq&index=7  

– wykorzystanie 
zasobów  YouTube 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 

Edukacja 
matematyczna 

„Układamy wzór – 
doskonalenie 
logicznego 
myślenia”. 

 

 

- zagraj w grę: 

https://www.matzoo.pl/klasa1/ukladamy-
wzor_44_347 

 
– wykorzystanie 
zasobów  
internetowych; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

  25.06.2020 r. (czw)     



1. 

Wychowanie 

fizyczne 

„Moje ulubione 
ćwiczenie” 

- wykonuj przez 10 min swoje ulubione 
ćwiczenie, które poznałeś podczas pracy 
zdalnej; 

 
 

- działania praktyczne 

– wykorzystanie 
zasobów  YouTube 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

2. 

Edukacja 
matematyczna 

„Porównywanie 
liczb w zakresie 
100” 

 

 

– zagraj w grę: 

https://www.gry-matematyczne.pl/posortuj-
kulki.html 

 

–  

 

– wykorzystanie 
zasobów  
internetowych; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

3. 

Edukacja 

polonistyczna 

„Wakacje – 
najlepszy 
wynalazek na 
świecie – 
uzasadnij 
własnymi 
słowami” 

 

- opowiedz wybranemu członkowi rodziny      i 
przekonaj go do twierdzenia „Wakacje to 
najlepszy wynalazek na świecie”; 

 
– działania 
praktyczne 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

4. 

Edukacja 
plastyczna 

„Moje wakacyjne 
plany – 

- namaluj pastelami rysukek, który będzie 
odzwierciedlał twoje wakacyjne plany; 

 

 

– działania 
praktyczne 

 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

Marta Mamełka 



malowanie 
pastelami” 

 

- messenger; 

5. 

Zaj. rozwijające 
uzdolnienia 

„Doskonalenie 
logicznego 
myślenia – 
sekwencje 
powtarzających 
się wzorów” 

– zagraj w grę, zdobądź min 10 
ananasów: 

https://www.matzoo.pl/klasa1/skopiuj-i-
kontynuuj-wzor_44_352  

– działania 
praktyczne 

– wykorzystanie 
zasobów 
internetowych; 

- dziennik 

  Librus; 

- telefoniczny; 

- messenger; 

Marta Mamełka 

  26.062020 r. (pt)     

 
 

 

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE 

ROKU SZKOLNEGO 

2019/2020 

   Marta Mamełka 

 


