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Zadania dla klasy IB w dniach 25- 29 maja 2020 

25 maja 2020 poniedziałek    Utrwalamy wiadomości 

Edukacja 
polonistyczna 

- Karty ćwiczeń str. 82, linijki 1-10 - nauka czytania 
- Zeszyt w wąskie linie: przepisanie zdań ze str. 79 zad. 6 (karty ćwiczeń). 
Zakończyć ładnym szlaczkiem. 

Edukacja 
matematyczna 

Dodawanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu z rozpisywaniem  
- przepisanie działań do zeszytu i wykonanie obliczeń (proszę o zdjęcie) 
6+7=6+4+3=10+3=13          7+7= 
8+5=                                       6+9= 
7+9=                                       9+3= 
4+8=                                       8+6= 
6+5=                                       5+7= 
9+8=                                       9+9= 

Wych.  fizyczne  WF  trening ogólnorozwojowy 
https://www.youtube.com/watch?v=OcOlysQ7HZE 

 

26 maja 2020 wtorek    Świętujemy Dzień Matki 

Edukacja 
polonistyczna 

- Układanie i składanie życzeń mamom z okazji ich święta. 
- Propozycja przeprowadzenia wywiadu z mamą. Można zadać takie pytania: 
 O czym marzysz  mamo? 
 Jaki jest mamy ulubiony kolor? 
 Jak wyglądał świat, gdy byłaś małą dziewczynką? 
 W co lubiłaś się bawić w moim wieku? 
 Czy miałaś jakieś zwierzątko? 
 Opowiedz jakąś śmieszną historię z czasów, gdy chodziłaś do szkoły? 
 Jaki przedmiot lubiłaś najbardziej? 
 Jakie jest Twoje najpiękniejsze wspomnienie, gdy zostałaś mamą? 
 Co najbardziej lubisz teraz robić? 
 Z czego jesteś dumna? 
 Gdyby się okazało, że masz super moce i możesz spełnić każde życzenie, to co 
byś  mamo zrobiła? 
- Karty ćwiczeń str. 68  

Edukacja 
matematyczna 

Odejmowanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu z rozpisywaniem 
- przepisanie działań do zeszytu i wykonanie obliczeń (mile widziane zdjęcie) 
17-9=17-7-2=10-2=8            14-7= 
18-9=                                       12-4= 
13-5=                                       15-6= 
14-8=                                       18-9= 
16-9=                                       15-7= 
11-4=                                       16-8= 

Edukacja 
informatyczna 

Pracujemy w programie graficznym, np.  Paint (w miarę możliwości).   
Poznajemy narzędzie edytora grafiki: Tekst .  
- Uruchamiamy  program "Paint".  
- Szukamy narzędzia "Tekst". Ikona tego narzędzia to wielka litera A. Narzędzie 
to znajduje się między narzędziem "Wypełnianie kolorem" a narzędziem 
"Pędzle". Klikamy przycisk "Tekst". 
- Trzymamy wciśnięty przycisk myszy i przeciągamy kursorem po ekranie, aż 
powstanie ramka, czyli pole tekstowe. W miejscu migającego kursora 
rozpoczynamy pisanie dowolnego tekstu np. o mamie lub z podręcznika. 

https://www.youtube.com/watch?v=OcOlysQ7HZE
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- Kiedy narysujecie  pole tekstowe, na ekranie pojawi się karta "Narzędzia 
tekstu". Dzięki niej możecie  formatować napisany tekst, czyli możecie  zmieniać 
wygląd liter. Możecie pogrubiać, pochylać, podkreślać, możecie też zmieniać 
kolor czcionki. Aby zmienić kolor liter musicie zaznaczyć wybrany fragment 
tekstu, a następnie kliknąć wybrane okno palety kolorów. 
- Pamiętajcie, jeśli klikniecie poza ramkę pola tekstowego, zamknie się ono i nie 
będziecie  mogli dokonywać zmian w tekście. 
- Powodzenia! 

Edukacja 
techniczna 

Wystrzałowa kanapka dla mamy - właściwe dobieranie produktów spożywczych 

    

 

27 maja 2020 środa   Droga listu 

Edukacja 
polonistyczna 

- Obejrzenie filmu: droga listu od nadawcy do 
odbiorcy 
https://www.youtube.com/watch?v=PgvZp7lD4AA 
 

- Karty ćwiczeń str. 73 i 74  
- Karty ćwiczeń str. 82, linijki 
11-19 - nauka czytania, 
(proszę o kontakt -czytanie 
całego tekstu na str. 82) 
- Zeszyt w wąskie linie:  
           W klasie 
Adresat to ten, do kogo 
piszemy list. 
Nadawca to ten, kto pisze 
list, a potem go wysyła. 
-Zakończyć szlaczkiem. 

Edukacja 
matematyczna 

Zadania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 
- Karta pracy: załącznik lub przepisanie działań do zeszytu i rozwiązanie ich. 

Edukacja 
plastyczna 

 "Portret mamy" - malowanie farbami  
 

 

28 maja 2020 czwartek   Jak sprawić komuś radość?  

Edukacja 
polonistyczna 

Podręcznik str. 72-73 
"Niespodzianka", nauka czytania 
str. 72 cała lub linijki 1-8, proszę o 
kontakt 
 

- Karty ćwiczeń str. 72 
- Zeszyt w wąskie linie: napisać na 
kolorowo "Rzeczowniki -Kto? Co?", a w 
kolejnych linijkach: osoby, zwierzęta, 
rośliny, rzeczy. W każdej grupie dopisać 
po 5 danych nazw. 
Całość zakończyć szlaczkiem. 

Edukacja 
matematyczna 

Podręcznik str. 86 Pieniądze 
- W zeszytach do matematyki: rozmieniamy pieniądze na różne sposoby, mając 
do dyspozycji banknoty 10zł i monety 1zł, 2zł, 5zł: (proszę o zdjęcie) 
20zł= 10zł+5zł+5zł                     17zł= 
20zł=                                            17zł= 
20zł=                                            17zł= 
20zł=                                            17zł= 
20zł=                                            17zł= 

https://www.youtube.com/watch?v=PgvZp7lD4AA
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Wych. fizyczne WF  trening z piłką 
https://www.youtube.com/watch?v=WUsRR3pCRvo 

 

29 maja 2020 piątek   Nasze emocje 

Edukacja 
polonistyczna 

Podręcznik str. 72-73 
"Niespodzianka",  nauka czytania str. 
73, proszę o kontakt. 
  

- Karty ćwiczeń str. 76 
- Zeszyt w wąskie linie: piszemy  
                        W klasie 
Emocje: radość, smutek, zadowolenie, 
zachwyt, zdumienie, żal, złość, strach, 
zaskoczenie, szczęście, gniew, wzruszenie, 
niepokój, nieśmiałość.  
Dla chętnych:  narysowanie w zeszycie 
kilka twarzyczek lub piktogramów z 
różnymi emocjami, np. 

 
Edukacja 
matematyczna 

Podręcznik str. 85 Ważenie 
- W zeszytach do matematyki: Jakimi odważnikami odważysz towary? Pamiętaj, że 
są odważniki mające 1kg, 2kg, 5kg,10kg. (proszę o zdjęcie) 
20kg=10kg+10kg                           14kg= 
20kg=                                               12kg= 
20kg=                                               13kg= 
19kg=                                               11kg=                                             
15kg=                                               18kg= 
15kg=                                               17kg= 

Edukacja 
muzyczna 

Utrwalenie  piosenki "Moja wesoła rodzinka". 
https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc 
- Karty ćwiczeń str. 64 

Wych. fizyczne WF - zumba dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=Fwkfkom7FDM 

 

- Drogie Dzieci  

 pamiętajcie - we wtorek  26 maja obchodzimy Dzień Matki, składamy mamom życzenia i 

przygotowujemy niespodziankę, 

 codziennie ćwiczymy czytanie, 

 dbamy o piękne pismo w ćwiczeniach i zeszytach. 

- Drodzy Rodzice - 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=WUsRR3pCRvo
https://www.youtube.com/watch?v=zC9jbgmeoLc
https://www.youtube.com/watch?v=Fwkfkom7FDM
mailto:e.szejba@zkiwdziemiany.pl

