
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA   KLASA IA 

Materiał realizowany w terminie  04.05. – 08.05.2020r. 

Szanowni Rodzice, drogie dzieci, 

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

codziennie ćwiczyć czytanie i pisać ładne literki. 

      W razie wątpliwości proszę dzwońcie lub  piszcie na adres  

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

                                                                               Jolanta Rolbiecka 

 

                                                                      04.05.20r. poniedziałek 

 

 

 

 

 

NIESAMOWITE 

PODRÓŻE 

 

Jesteśmy 

Europejczykami 

 

Edukacja polonistyczna 

 

Pigułka wiedzy: 
- Poznaję symbole Unii 

Europejskiej: 

-Unia Europejska obecnie (z 

Wielką Brytanią, która podjęła 

decyzje o opuszczeniu Unii) 

skupia 28 państw. Wszystkie 

państwa są położone na 

kontynencie europejskim.  

-Wspólną walutą, którą jest 

euro, przyjęło 17 krajów 

unijnych.  

-Flaga UE przedstawia 12 

złotych gwiazdek na niebieskim 

tle. 

-Hymnem UE jest „Oda do 

radości” Ludwika van 

Beethovena. 

- Polska należy do Unii 

Europejskiej od 1 maja 

2004roku. 

 

 Podręcznik s.16 - 19 

 Nauka czytania – ćwiczenia s. 81, linijki 10 -19 

(Proszę o nagranie) 

 Ćwiczenia s. 18 – 19 

 Przepisz do zeszytu z j. polskiego. Pamiętaj, że nazwy 

państw piszemy wielką literą. (Proszę o zdjęcie) 

 

Sąsiedzi Polski: Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina, 

Słowacja, Czechy, Niemcy. 

 

 

 

 

 

Edukacja matematyczna 

 

 
 

 Ćwiczenia s.14 – 15, 64  

 

 

 

Wychowanie fizyczne 

 

 Ćwiczenia ogólnorozwojowe 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds 

 

 

 

mailto:rolbiecka@zkiwdziemiany.pl
https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds


 

05.05.20r. wtorek 

 

 

 

 

 

Niesamowite 

budowle 

 

Edukacja polonistyczna 

 

Pigułka wiedzy 

 
- Architekt – projektuje kształt i 

wygląd różnych budowli. 
- Znam słynne europejskie 

budowle: Wieża Eiffla w 

Paryżu we Francji, Cerkiew na 

Placu Czerwonym w Moskwie, 

w Rosji, Krzywa Wieża w 

Pizzie we Włoszech, Wieżowiec 

w kształcie ogórka w Londynie 

w Wielkiej Brytanii. 

- Słynne budowle w Polsce: 

Kraków – Wawel, Kościół 

Mariacki, Warszawa – Zamek 

Królewski, Pałac Kultury i 

Nauki, Sopot – Krzywy 

Domek, Toruń – Mury 

obronne, Ratusz Staromiejski, 

Krzywa Wieża. Malbork – 

Zamek Krzyżacki 

 

 Podręcznik s. 20 - 21 

 Nauka czytania – czytanka s. 20 (Proszę o nagranie) 

 Ćwiczenia s. 20 – 21 

 

 

 

 

Edukacja matematyczna 

 

 

 Ćwiczenia s. 16 – 17, 65 

 

Edukacja plastyczna 

 

 

 Narysuję w zeszycie od j. polskiego flagę wybranego 

państwa sąsiadującego z Polską 

 

 

 

06.05.20r.  środa 

 

 

 

 

 

Niesamowite 

muzea 

 

Edukacja polonistyczna 

 

Pigułka wiedzy 
- Poznaję nowe zwroty: 

- Eksponat – przedmiot 

wystawiony na pokaz. 

- Muzeum – to miejsce, w którym 

można oglądać różne 

zgromadzone eksponaty. 

- Skansen – muzeum na wolnym 

 

 Podręcznik s.22 - 23 

 Nauka czytania –czytanka,  dowolny tekst ze s. 22 - 

23(Proszę o nagranie) 

 Ćwiczenia – s. 22 – 23(Proszę o zdjęcie), 67. 



powietrzu. Najstarszym 

skansenem w Polsce jest 

Kaszubski Park Etnograficzny we 

Wdzydzach Kiszewskich. 

 

Edukacja matematyczna 

 
 Ćwiczenia s. 18 - 21 

 

 

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 wyrazy z 

literką cz i zmień na inny kolor.(Proszę o zdjęcie) 

Edukacja techniczna  Wykonaj kolaż „Miasto” ćwiczenia s. 25.(Proszę o 

zdjęcie) 

                                                                                                                         

 

                                                                      07.05.20r. czwartek 

 

 

 

 

Ruch w mieście 

 

Edukacja polonistyczna 

 

 
- Zastanów się jaka jest różnica 

między wsią a miastem. 

- Znam zasady bezpiecznego 

poruszania się ulicami miasta i 

kulturalnego korzystania ze 

środków komunikacji miejskiej. 

 

 Podręcznik s. 24 – 25 

 Ćwiczenia s. 70 

 

 Ćwiczenia s. 24,( sprawdzian - uczniowie 

wykonują zadania samodzielnie – proszę o 

zdjęcie),  

 

Edukacja matematyczna 

 
 Ćwiczenia s. 22 - 25 

 

Edukacja muzyczna 

 

Pigułka wiedzy 

 

-  „Oda do radości”  Ludwika van 

Beethovena stała się hymnem Unii 

Europejskiej od 1993r. Ze względu 

na wielojęzyczny charakter 

instytucji, takich jak Rada Europy i 

Unia Europejska, hymn UE nie 

mógł być utworem wokalno – 

instrumentalnym w języku 

niemieckim, dlatego postanowiono 

przyjąć wersję instrumentalną. 

 

 

 Piosenka „Kle, kle boćku” Naucz się 3– ej zwrotki 
https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM 

 Wysłucham hymnu  Unii Europejskiej. Pamiętam o 
właściwym zachowaniu w czasie hymnu. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=uNy4CSPx4D8 

Wychowanie fizyczne 

 
 Ćwiczenia ogólnorozwojowe 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=oBm5En379vc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MXOs1LGO1JM
https://www.youtube.com/watch?v=uNy4CSPx4D8
https://www.youtube.com/watch?v=oBm5En379vc


 

 

 

08.05.20r. piątek 

 

 

 

Jesteśmy 

pasażerami 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja polonistyczna 

 

 
- Poznaję litery dź, Dź 

- Wiem, co robi się w stoczni. 

 

 

 Podręcznik s.26 

 Nauka czytania, czytanka  s.26(Proszę o nagranie) 

 Ćwiczenia s. 26-27 

 W zeszycie od języka polskiego napisz linijkę 

wyrazów dź i 10 dowolnych wyrazów z literką 

dź.(Proszę o zdjęcie) 

 

 

 

Edukacja matematyczna 

 
 Ćwiczenia s. 26 – 27, 66 

Wychowanie fizyczne 

 
 Ćwiczenia ogólnorozwojowe 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=PAUmNKJNPsA 

 

 

 

 

 

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

