
Zadania dla klasy IB w dniach 4- 8 maja 2020 

4 maja 2020 poniedziałek   Jesteśmy Europejczykami 

Edukacja 
polonistyczna 

- Podręcznik str. 16-19 
- Słuchanie za zrozumieniem 
"Consuela" (załącznik 1). 
- Znam miejsce zamieszkania: ulicę,  
miejscowość, kraj. 
- Wiem, co to jest Unia Europejska. 
- Wskazuję na mapie Polskę i 
Europę. 

- Karty ćwiczeń str. 18-19 
- Karty ćwiczeń - nauka czytania str. 77 
"sz",  linijki od 10-19 (proszę o kontakt). 

Edukacja 
matematyczna 

Podręcznik str. 80 - Tydzień to 7 dni.  
Karty matematyczne str. 14-15 

Wych.  fizyczne  WF  ćwiczymy razem https://www.youtube.com/watch?v=oBm5En379vc 

 

5 maja 2020 wtorek   Niesamowite budowle 

Edukacja 
polonistyczna 

- Podręcznik str. 20-21 
- Nauka czytania (do wyboru str. 20 
lub 21) proszę o kontakt. 
- Znam znaczenie słowa 
"architekt". 
- Rozpoznaję znane budowle. 

- Karty ćwiczeń str. 20-21 
 

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 16-17 

Edukacja 
informatyczna 

Pracujemy w dowolnym programie do pisania, np. Word, Notatnik (w miarę 
możliwości).  Poznajemy narzędzie edytora tekstu - Podkreślenie. 
- Przepisz 4 linijki tekstu z podręcznika str. 20.  (Times New Roman, czcionka 14). 
- Poszukaj w edytorze tekstu narzędzie Podkreślenie U. 
- Poszukaj w tekście wyrazu napisanego wielką literą, zaznacz go i użyj narzędzia 
Podkreślenie.  
- W podobny sposób postępuj z wszystkimi wyrazami, które rozpoczynają się  
wielką literę.  
- Zastanów się, dlaczego podkreślone przez Ciebie wyrazy pisze się wielką literą.  
- Mile widziane efekty Waszej pracy (zdjęcie). 

Edukacja 
techniczna 

"Domek" - konstruowanie z dowolnych materiałów (np. pudełka, karton, 
kolorowy papier). 

 

6 maja 2020 środa   Niesamowite muzea 

Edukacja 
polonistyczna 

- Podręcznik str. 22-23 
- Nauka czytania str. 23 (proszę o 
kontakt). 
- Znam muzea znajdujące się w 
najbliższej okolicy. 
- Wiem, jak zachować się w 
muzeum. 

- Karty ćwiczeń str. 22-23 
(Proszę o zdjęcie zad. 3). 
 

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 18-19 (Proszę o zdjęcie zad.2).  

Edukacja 
plastyczna 

 "Miasto" - praca plastyczna wykonana techniką collage (łączenie kilku technik 
plastycznych). Patrz "Karty ćwiczeń" str. 25. (Proszę o zdjęcie wykonanej pracy.) 

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


 

7 maja 2020 czwartek  Ruch w mieście 

Edukacja 
polonistyczna 

Podręcznik  str. 24-25 
- Wiem, jakie są zagrożenia dla 
środowiska miejskiego ze strony 
człowieka. 

- Karty ćwiczeń str. 24  
(Proszę o zdjęcie zad. 1-3) 
 

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 20-21(Proszę o zdjęcie ćw. 1-2). 
Gra "Wyprawa do zoo" str. 22-23 

Wych. fizyczne WF ćwiczymy https://www.youtube.com/watch?v=PAUmNKJNPsA 

 

8 maja 2020 piątek   Jesteśmy pasażerami 

Edukacja 
polonistyczna 

- Podręcznik str. 26 (dwuznak "dź") 
- Nauka czytania (proszę o 
kontakt). 
- Wiem, na czym polega praca 
stoczniowca. 
- Wiem, gdzie znajdują się 
największe porty morskie w Polsce. 

- Karty ćwiczeń str. 26-27  
- Zeszyt w wąskie linie: napisanie "Dź, dź" 
oraz 10 wyrazów z tym dwuznakiem. Na 
koniec kolorowy szlaczek. 

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 24-27. 
 

Edukacja 
muzyczna 

Poznajemy dźwięki "fa" i "do". Karty ćwiczeń str. 62, ćw. 1-4 ( proszę o zdjęcie). 
Podręcznik str. 66-67 Abecadło muzyczne 
Nauka refrenu piosenki "Znikaj wirusie!" (tekst Załącznik 2). Zilustrowanie 
piosenki. https://www.youtube.com/watch?v=YSP6fkV2Myo 

Wych. fizyczne WF ćwiczymy https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds 

 

-  Drogie Dzieci - pamiętajcie,  codziennie ćwiczymy czytanie.  

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

Dziękuję za wszystkie nadesłane prace i proszę o kolejne (MMS, Messenger, 

e.szejba@zkiwdziemiany.pl ). W przypadku ćwiczeń w czytaniu proszę o kontakt telefoniczny lub 

wiadomość  dźwiękową. 
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