
1 
 

Zadania dla klasy IB w dniach 20 kwietnia - 24 kwietnia 2020 

20 kwietnia 2020 poniedziałek   Na wycieczce w lesie  

Edukacja 
polonistyczna 

Podręcznik str. 4-5  
- Wiem, jak zachować się w lesie. 
-Poznaję dwuznak  "sz". 
-Nauka czytania (proszę o kontakt). 

Karty ćwiczeń str. 5-7  
(Proszę o zdjęcie ćw. 5 i 6). 
 

Edukacja 
matematyczna 

Podręcznik str. 78  Wprowadzenie pojęcia kilometr. 
Karty matematyczne str. 3-5 (Proszę o zdjęcie zad.1.) 

Wych.  fizyczne Wyturlaj ćwiczenie  - pomocna kostka do gry (załącznik 1) 

 

21 kwietnia 2020 wtorek   Na majówkę 

Edukacja 
polonistyczna 

Podręcznik str. 3 
- Znam symbole narodowe. 
- Nazywam majowe święta i podaję 
ich daty. 
-Wiem, co to jest maraton. 

- Karty ćwiczeń str. 3-4 
- Karty ćwiczeń str. 77 ćw. 1 (sz )- nauka 
czytania (proszę o kontakt). 
- Zeszyt  do ćwiczeń w pisaniu str. 61 
dwuznak "sz" (proszę o zdjęcie).  

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 8-9  

Edukacja 
informatyczna 

Pracujemy w dowolnym programie do pisania, np. Word, Notatnik (w miarę 
możliwości) 
- Przepisz z podręcznika  3 linijki tekstu - str. 4. (Times New Roman, czcionka 14).  
- Zaznacz cały tekst i skorzystaj  z narzędzia "Kursywa" w edytorze tekstu, by 
pochylić tekst, który napisałeś/aś. 
- Poszukaj  w tym tekście wyraz  z "sz" , zaznacz  go i korzystając z narzędzia 
"Kolor czcionki" zmień na dowolny kolor. Podobnie zrób  z pozostałymi 
wyrazami z "sz".  

Edukacja 
techniczna 

Wykonaj  chorągiewkę  przedstawiającą flagę Polski. Wykorzystaj papier biały i 
czerwony oraz patyk od szaszłyka. 

 

22 kwietnia 2020 środa   Moja mała ojczyzna 

Edukacja 
polonistyczna 

Podręcznik str. 6-9 
- Znam tradycje związane z 
majowymi świętami. 
- Wysłuchanie "Listu od Hani i 
Henia - Majowe święta" (mp3 -
załącznik). 
- Nauka czytania str. 9 "W małym 
miasteczku". 

- Karty ćwiczeń str. 8-11  
(Proszę o zdjęcie zad. 3 i 4). 
- Zeszyt w wąskie linie: napisz dwuznaki 
"sz, Sz" oraz 10 wyrazów z tym 
dwuznakiem. 
 
 

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 10-11 (Proszę o zdjęcie zad. 4.) 

Edukacja 
plastyczna 

 Narysuj  w zeszycie (w wąskie linie) godło Polski .  
(Proszę o zdjęcie wykonanej pracy.) 

 

23 kwietnia 2020 czwartek  Czekoladowy raj  

Edukacja 
polonistyczna 

Podręcznik  str. 10-13 -  
- Poznaję dwuznak "cz". 
- Wiem czym grozi nadmierne 

- Karty ćwiczeń str. 12-15 
(Proszę o zdjęcie zad. 3 i 4) 
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spożywanie słodyczy. 
- Znam walory odżywcze czekolady. 
- Nauka czytania str. 10  
(proszę o kontakt). 

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 12-13 (Proszę o zdjęcie ćw. 6.) 

Wych. fizyczne Wyturlaj ćwiczenie  - pomocna kostka do gry (załącznik 1) 

 

24 kwietnia 2020 piątek   Mój kraj-Polska 

Edukacja 
polonistyczna 

Podręcznik str. 14-15 
- Wyszukuję na mapie Polski 
największe rzeki, miasta, stolicę. 
Podaję ich nazwy. 
- Wskazuję na mapie Polski morze, 
góry, jeziora. 

- Karty ćwiczeń str. 16-17 
- Karty ćwiczeń str. 77 - ćw. 2 nauka 
czytania (proszę o kontakt). 
- Zeszyt  do ćwiczeń w pisaniu: str. 62 
dwuznak "cz" (proszę o zdjęcie).  

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 6-7 
 

Edukacja 
muzyczna 

 Nauczę się kolejnych zwrotek piosenki "Wełniany baranek ". (mp3 załącznik). 
https://www.youtube.com/watch?v=6xpm8tTKdCQ 

Wych. fizyczne Wykonam ćwiczenia  - załącznik 2. 

 

- Drogie Dzieci - pamiętajcie,  codziennie ćwiczymy czytanie. W tym tygodniu poznajemy aż dwa 

dwuznaki "sz" i "cz".   

- Drodzy Rodzice - podczas zdalnej pracy oceniam konkretne zadania wykonywane przez uczniów. 

Dziękuję za wszystkie nadesłane prace i proszę o dalsze (MMS, e.szejba@zkiwdziemiany.pl ). W 

przypadku ćwiczeń w czytaniu proszę o kontakt telefoniczny lub wiadomość  dźwiękową. 

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny, SMS  lub poprzez e-mail 

e.szejba@zkiwdziemiany.pl, Messenger - grupa klasa 1b. 
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