
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA   KLASA IA 

Materiał realizowany w terminie  20.04. – 24.04.2020r. 

Szanowni Rodzice, drogie dzieci, 

   poniżej znajduje się materiał do realizacji na najbliższy tydzień.. Pamiętajcie, aby 

codziennie ćwiczyć czytanie i pisać ładne literki. Dziękuję za dotychczasowe przesyłane 

prace i  proszę o kolejne. 

      W razie wątpliwości proszę dzwońcie lub  piszcie na adres  

e – mail: j. rolbiecka@zkiwdziemiany.pl., FB/Messenger. Dbajcie o siebie! Do usłyszenia na 

grupie. 

                                                                               Jolanta Rolbiecka 

 

 

                                                                      20.04.20r. poniedziałek 

 

 

 

 

 

 

 

Na wycieczce w 

lesie 

 

Edukacja polonistyczna 

 

Pigułka wiedzy: 
- Poznajemy dwuznaki sz,Sz 

- Wiem, jak należy zachowywać 

się w lesie (nie krzyczę, nie 

niszczę roślin, nie straszę 

zwierząt, podziwiam i obserwuję 

przyrodę) 

- Jak myślisz co znaczy 

powiedzenie: ”Mieć otwarte uszy 

i oczy” 

 

 Podręcznik s. 4 

 Nauka czytania – podręcznik, s.4 (Proszę o 

nagranie) 

 Ćwiczenia s. 5-7 

 Dodatkowy zeszyt do ćwiczeń w pisaniu – s. 61 

(Proszę o zdjęcie) 

 

Edukacja matematyczna 

 

Pigułka wiedzy: 
- Kilometr to miara odległości.  

(Wszystkie większe odległości, na 

przykład między państwami, 

miastami, wsiami mierzymy w 

kilometrach). 

- 1 kilometr w skrócie można 

zapisać: 1km 

 

 Ćwiczenia s. 3-5,68  

 

 

 

Wychowanie fizyczne 

 

 Trening Fitty Kid 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M 
 

 

mailto:rolbiecka@zkiwdziemiany.pl
https://www.youtube.com/watch?v=rwqMzHX4E_M


 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.20r. wtorek 

 

 

 

 

 

Na majówkę 

 

Edukacja polonistyczna 

Pigułka wiedzy 
-Maraton – bieg na dystansie 

42km195 metrów. Ta dyscyplina 

sportowa została ustanowiona na 

pamiątkę legendarnego wyczynu 

posłańca greckiego, który 

przebiegł z miejscowości Maraton 

do Aten, aby poinformować o 

zwycięstwie nad Persami i ostrzec 

przed nadciągającymi okrętami 

wroga. Według legendy po 

przekazaniu informacji posłaniec 

padł martwy. 

 

 

 Podręcznik s. 3 

 Nauka czytania – ćwiczenia zad. 1 s. 77(Proszę o 

nagranie) 

 Ćwiczenia s. 3-4 

 Przepisz do zeszytu uzupełniony tekst z zad. 4 s. 4 

(Proszę o zdjęcie). Pamiętaj o wielkich literach. 

 

Edukacja matematyczna 

 

 

 Ćwiczenia s.6 - 9 

 

Edukacja plastyczna 

 

 

 Narysuj w zeszycie w linie flagę i godło Polski 

(Proszę o zdjęcie) 

 

 

 

22.04.20r.  środa 

 

 

 

 

 

Moja mała 

 

Edukacja polonistyczna 

 

Pigułka wiedzy 
- Zwrot „majówka” obejmuje 

święta:  

 

 Podręcznik s. 6-9 

 Nauka czytania – dowolny tekst ze s. 8-9 (Proszę o 

nagranie) 

 Ćwiczenia – s. 8-11 



ojczyzna 1. Święto Pracy(Międzynarodowy 

Dzień Solidarności Ludzi)  –

obchodzone1 maja. Zostało 

ustanowione w celu 

upamiętnienia demonstracji na 

rzecz 8-godzinnego dnia pracy, 

które miały miejsce w Chicago w 

pierwszych dniach maja 1886 

roku. Jest to święto państwowe i 

dzień wolny od pracy. 

2. Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej obchodzone2 maja od 

roku 2004.Tego dnia 

organizowane są różnego rodzaju 

akcje i manifestacje patriotyczne.  

3.Święto Narodowe Trzeciego 

Maja obchodzone 3 maja na 

pamiątkę rocznicy uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja. Zostało 

ustanowione w 1919 roku. Jest to 

dzień wolny od pracy.  

- Zastanów się jak Ty i Twoja 

rodzina spędzacie majówkę? 

 

Edukacja matematyczna 

 
 Ćwiczenia s. 10 – 11 

 

 

Zajęcia komputerowe 

 

 

 

 W dowolnym programie  do pisania, np. Word, 

Notatnik (w miarę możliwości) - przepisz z  

podręcznika 3 zdania - str. 8. Użyj - Times New 

Roman, czcionka 14.  Następnie zaznacz pierwsze 

zdanie i skorzystaj z narzędzia podkreślenie. Drugie 

zdanie zaznacz i skorzystaj z pogrubienia. Do 

trzeciego zadania wykorzystaj narzędzie kursywy i 

pochyl zdanie.(Proszę o zdjęcie) 

 

Edukacja techniczna  Wykonaj z papieru biało – czerwonego i patyka do 

szaszłyków chorągiewkę, którą ozdobisz dom.(Dla 

chętnych – proszę o zdjęcie) 

 

                                                                                                                         

 

                                                                      23.04.20r. czwartek 

 

 

 

 

 

Czekoladowy 

raj 

Edukacja polonistyczna 

 

Pigułka wiedzy 
- Poznaję dwuznaki sz, Sz 

- Wiem czym grozi nadmierne 

spożywanie słodyczy (nadwaga, 

choroby zębów, niedobór witamin).  

 Podręcznik s. 10 -13 

 Nauka czytania - ćwiczenia s. 10 (Proszę o 

nagranie) 

 Ćwiczenia s. 12 -15 

 



 -Wiem, że w codziennej diecie 

powinny dominować warzywa i 

owoce, słodycze tylko w 

minimalnych ilościach. 

 

Edukacja matematyczna 

 
 Ćwiczenia s. 12 - 13 

 

Edukacja muzyczna 

 

 

 Piosenka „Kle, kle boćku” Naucz się 2 – ej zwrotki 

 Ćwiczenia s. 62 - Poznanie dźwięków fa i do 

 

Wychowanie fizyczne 

 
 Zumba Kids 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY 

 

 

 

 

24.04.20r. piątek 

 

 

Mój kraj - 

Polska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja polonistyczna 

 

Pigułka wiedzy 
- Znam polskie symbole narodowe : 

godło- biały orzeł na czerwonym 

tle, flaga – biało -czerwona, hymn 

narodowy – „Mazurek 

Dąbrowskiego”. 

- Wiem, że stolicą Polski jest 

Warszawa. 

- Poznaję zabytki i obiekty 

Warszawy: Łazienki Królewskie, 

Pałac Kultury i Nauki, sejm. 

 

 

 Podręcznik s.14 – 15 

 Nauka czytania, ćwiczenia s. 77, zad. 2 (Proszę o 

nagranie) 

 Ćwiczenia s. 16 – 17 

 Przepisz do zeszytu zdania z ćw. 2 i 5. Pamiętaj o 

wielkich literach. (Proszę o zdjęcie) 

 Dodatkowy zeszyt do ćwiczeń w pisaniu – s. 62 

(Proszę o zdjęcie) 

 

Edukacja matematyczna 

 
 Ćwiczenia s. 62 

Wychowanie fizyczne 

 
 Wykonaj kilka ćwiczeń  
Link: https://wordwall.net/pl/resource/907774/wychowanie-
fizyczne 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY
https://wordwall.net/pl/resource/907774/wychowanie-fizyczne
https://wordwall.net/pl/resource/907774/wychowanie-fizyczne

