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Zadania dla klasy IB w dniach 18- 22 maja 2020 

18 maja 2020 poniedziałek    Jesteśmy uczniami   

Edukacja 
polonistyczna 

- Podręcznik str. 34-35 
- Nauka czytania str. 34 ( proszę o 
kontakt). 

- Karty ćwiczeń str. 32-33 
- Zeszyt do ćwiczeń w pisaniu str. 64  
(proszę o zdjęcie); 

Edukacja 
matematyczna 

- Podręcznik str. 82 
- Karty matematyczne str. 28-29 

Wych.  fizyczne  WF   
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE 

 

19 maja 2020 wtorek    Wspaniałych rodziców mam 

Edukacja 
polonistyczna 

- Podręcznik str. 30-33 
 

- Karty ćwiczeń str. 30-31  
- Karty ćwiczeń str. 79 zad. 5 (dż) - nauka 
czytania - proszę o kontakt 

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 30-31 (proszę o zdjęcia).  

Edukacja 
informatyczna 

Pracujemy w programie graficznym, np.  Paint (w miarę możliwości).  Poznajemy 
narzędzie edytora grafiki: Zaznacz. Tworzymy "Wiosenną łąkę dla mamy". 
- Uruchamiamy  program "Paint".  
- Korzystając z poznanych narzędzi programu Paint (rozmiar linii, kształty, 
ołówek, wypełnij kolorem, kolor 1) rysujemy kwiatka, wypełniamy go kolorami. 
-Następnie w przyborniku z narzędziami klikamy na przycisk "Zaznacz". 
Rysujemy za pomocą narzędzia do zaznaczania prostokątną ramkę obejmującą 
naszego kwiatka.  Sięgamy myszką do polecenia "Kopiuj" , a następnie  "Wklej".  
Na ekranie w lewym górnym rogu pojawi się kwiatek.  Za pomocą myszki 
przesuwamy go poniżej pierwszego i ponownie naciskamy "Wklej". Pojawi się 
kolejny kwiatek...   I tak kopiujemy go wiele razy rozkładając na ekranie. 
Dodatkowo możemy zmieniać  też jego wielkość rozciągając lub zmniejszając 
zaznaczony prostokąt.  
- Całość  uzupełniamy  kolorowym   tłem, chmurkami, słoneczkiem...   
- Warto skorzystać z filmu instruktażowego  "Paint - Wiosenna łąka. Lekcja dla kl 

1-3"  https://www.youtube.com/watch?v=wZqJN8XzX6s&t=4s 
- Mile widziane zdjęcie wykonanej pracy. 

Edukacja 
techniczna 

Wiosenny wianek do zawieszenia jako upominek dla mamy - kolorowanie i 
wycinanie (załącznik).  
- Wianek i motylki należy pokolorować, a następnie przykleić na kartkę z bloku 
technicznego i wyciąć.  

 
 

20 maja 2020 środa   Jesteśmy koleżeńscy 

Edukacja 
polonistyczna 

Podręcznik str. 36-37 - słuchanie - Listy 
od Hani i Henia "Egoista" mp3 
- Podręcznik str. 38 "Mali 
przedsiębiorcy" -nauka czytania 
(proszę o kontakt). 

- Karty ćwiczeń str. 34-37, 
- Zeszyt w wąskie linie: napisanie całej 
linijki "dż, Dż", następnie 10 wyrazów z 
tym dwuznakiem , całość zakończyć  
kolorowym szlaczkiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
https://www.youtube.com/watch?v=wZqJN8XzX6s&t=4s


2 
 

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 32-33 (proszę o zdjęcie). 

Edukacja 
plastyczna 

 Serduszko dla mamy z niespodzianką - wycinanie i sklejanie elementów 
(załącznik).  
- Można też wyciąć  serduszko (kartka z bloku technicznego) i ozdobić je według 
własnego pomysłu. 

 
 

21 maja 2020 czwartek   Jacy jesteśmy 

Edukacja 
polonistyczna 

Podręcznik str. 40-41 
 

- Karty ćwiczeń str. 38-39 (proszę o 
zdjęcia), 
- Karty ćwiczeń  str. 84, linijki 1-8- nauka 
czytania , proszę o kontakt. 

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 34-35 
 

Wych. fizyczne WF  ćwiczymy z poduszką 
https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ 

 

22 maja 2020 piątek    Pamiętamy o Dniu Matki 

Edukacja 
polonistyczna 

"Żywa woda" - bajka o wielkiej miłości synów do mamy 
https://www.youtube.com/watch?v=u_ZjZDIxOB0 
- Karty ćwiczeń  str. 84, linijki 9-17- nauka czytania , proszę o kontakt. 
- Zeszyt w wąskie linie: piszemy 
26 maja - Dzień Matki 
 Moja mama jest: kochana, miła, mądra, czuła, życzliwa, pracowita, ładna, dobra, 
wyrozumiała, opiekuńcza, pogodna, troskliwa, cierpliwa, serdeczna, wyjątkowa, 
czarująca.  
Następnie rysujemy kontury dużego  serca (na całej stronie) i w jego środku 
wpisujemy różnymi kolorami  słowa: mama, mamusia, mateńka, matula, 
mateczka, mamuśka, matka, matusia, mamunia.  
Wokół można narysować kolorowe kwiatki lub mniejsze serduszka. 

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 36-39 
 

Edukacja 
muzyczna 

Nauka piosenki "Moja wesoła rodzinka". Tekst - załącznik.  Ilustracja do piosenki 
(proszę o zdjęcie). https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc 

Wych. fizyczne WF - zestaw różnorodnych ćwiczeń w parze (np. z mamą) 
https://www.youtube.com/watch?v=VgBp1eu8xUM 

- 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ
https://www.youtube.com/watch?v=u_ZjZDIxOB0
https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc
https://www.youtube.com/watch?v=VgBp1eu8xUM
mailto:e.szejba@zkiwdziemiany.pl

