
Zadania dla klasy IB w dniach 2 kwietnia - 8 kwietnia 2020 

2 kwietnia 2020 czwartek   Świąteczny stół     

Edukacja 
polonistyczna 

Podręcznik  str. 79 
- Nauka czytania. 
(Proszę o kontakt telefoniczny). 

Karty ćwiczeń str. 78-79 

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 76-77 

Wych. fizyczne Polecam wf online. Wykonanie kilku ćwiczeń 
https://wordwall.net/pl/resource/1117408/wychowanie-fizyczne 

 

3 kwietnia 2020 piątek   Śmigus-dyngus  

Edukacja 
polonistyczna 

Podręcznik str. 80-81 
- Znam zwyczaje związane ze Świętami 
Wielkanocnymi.  

Karty ćwiczeń str. 80-83 

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 78, 86.  

Edukacja 
muzyczna 

- Utrwalenie piosenki "Promyk słońca". Przypominam o zilustrowaniu piosenki. 
https://www.youtube.com/watch?v=KK8dHGsQ5fk 
- Uzupełnienie ćwiczeń na str. 84-86 (karty ćwiczeń). Wypełnione karty 
umieszczone zostaną na Messengerze. (Proszę o zdjęcie ilustracji do piosenki 
oraz kart pracy ze str. 84 i 86.) 

Wych. fizyczne  Wykonanie kilku ćwiczeń  
https://wordwall.net/pl/resource/907774/wychowanie-fizyczne 

 

6 kwietnia 2020 poniedziałek   Spotkanie z lekturą 

Edukacja 
polonistyczna 

- Słuchanie lektury A. Bahdaja "Pilot i ja" (Bajanie 
na ścianie) 
https://www.youtube.com/watch?v=wdJeDyI3ldQ 
lub 
https://www.youtube.com/watch?v=gtxpntB1xGs 
 
- Próba odpowiedzi na pytania (ustnie): 
 
- Jak miała na imię siostra Walusia? 
- Który chłopiec był lepiej przygotowany do 
podróży: Felek czy Waluś?  
- Jak oceniamy zachowanie Felka? 
- Gdzie wylądowali Waluś wraz z Pilotem podczas 
skoku ze spadochronem? 
 
 
 

- Zapis w zeszycie w wąskie 
linie 
Autor: Adam Bahdaj 
Tytuł: "Pilot i ja" 
Bohaterowie: Waluś, pilot, 
Felek, ciocia Ela 
 
- Uporządkowanie kolejności 
zdarzeń i przepisanie  do 
zeszytu. 
 
1. Waluś rysuje samolot i 
pilota. 
6. W ogródku cioci Eli. 
2. Lot do cioci Eli. 
3. Ciemne chmury. 
5. Skok ze spadochronu. 
7. Przebudzenie. 
4. Spotkanie z Felkiem. 

Edukacja 
matematyczna 

- Ćwiczenie dodawania i odejmowania w zakresie 20 
http://learningapps.org/watch?v=pbw9tq98201 
https://learningapps.org/view1071347 
- Ćwiczymy odejmowanie w zakresie drugiej dziesiątki, zadania typu 20-3, 17-5 

https://wordwall.net/pl/resource/1117408/wychowanie-fizyczne
https://www.youtube.com/watch?v=KK8dHGsQ5fk
https://wordwall.net/pl/resource/907774/wychowanie-fizyczne
https://www.youtube.com/watch?v=wdJeDyI3ldQ
https://www.youtube.com/watch?v=gtxpntB1xGs
http://learningapps.org/watch?v=pbw9tq98201
https://learningapps.org/view1071347


http://learningapps.org/watch?v=pj2ed0rcj17 

Wych.  fizyczne Wykonanie kilku ćwiczeń 
https://wordwall.net/pl/resource/957284/wf/%c4%87wiczenia 

 

7 kwietnia 2020 wtorek   Marzenia Walusia 

Edukacja 
polonistyczna 

- Co wiem o lekturze A. Bahdaja "Pilot i ja"? 
https://klikankowo.jimdofree.com/edukacja-
polonistyczna/6-lektury-legendy-
ba%C5%9Bnie/pilot-i-ja/ 
 

Zeszyt  w wąskie linie 
- Zilustrowanie wybranego 
wydarzenia z lektury A. 
Bahdaja "Pilot i ja" . (Proszę o 
zdjęcie ilustracji oraz zapisu w 
zeszycie tekstu  z 
poniedziałku.) 

Edukacja 
matematyczna 

Wydrukowanie i uzupełnienie karty pracy  (załącznik 1) lub przepisanie do zeszytu 
z matematyki  6 działań i wykonanie do nich ilustracji (tak jak w załączniku).  

Edukacja 
informatyczna 

Pracujemy w dowolnym programie do pisania, np. Word, Notatnik (w miarę 
możliwości) 
- Przepisanie z podręcznika  4 zdań - str. 79. (Times New Roman, czcionka 14).  
- Zaznaczyć tekst i skorzystać  z narzędzia "Pogrubienie" w edytorze tekstu, by 
zmienić wygląd napisanego tekstu. 
- Korzystając z narzędzia "Kolor czcionki" zmienić na dowolny kolor każde zdanie. 

Edukacja 
techniczna 

Przygotuję wiosenne kanapki dla rodzinki lub "Baranka z twarogu" ze str. 78  
(Podręcznik).  

 

8 kwietnia 2020 środa   Utrwalamy naszą wiedzę 

Edukacja 
polonistyczna 

 Piszemy wyrazy z "rz" i "ż". 
- Wyszukanie i przepisanie do zeszytu w wąskie 
linie po 10 wyrazów z "rz" i "ż" ( z podręcznika 
lub ćwiczeń). Wybranie trzech wyrazów i próba 
ułożenia z nimi zdań, zapis w zeszycie w wąskie 
linie. 

Karty ćwiczeń - str. 91, 96 
 

Edukacja 
matematyczna 

Wydrukowanie i uzupełnienie karty pracy  (załącznik 2) lub przepisanie do 
zeszytu z matematyki  6 działań i wykonanie do nich ilustracji (tak jak w 
załączniku). 

Edukacja 
plastyczna 

 "Moje marzenia" - rysunek kredkami  na kartce z bloku rysunkowego. 
Pamiętamy o wypełnieniu całej kartki.  (Proszę o zdjęcie wykonanej pracy.) 

 

- Drogie Dzieci - pamiętajcie,  codziennie ćwiczymy czytanie, chętnie posłucham jak czytacie teksty, 

które zadałam wcześniej. Cieszę się z Waszej pilności i pięknie wykonywanych zadań w ćwiczeniach 

czy w zeszycie, a także prac plastycznych. Życzę powodzenia w dalszej nauce. 

- 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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