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Zadania dla klasy IB w dniach 1- 5 czerwca  2020 r. 

1 czerwca 2020 poniedziałek    Dzień Dziecka 

Edukacja 
polonistyczna 

 
- Słuchanie piosenki "Jesteśmy dziećmi" 
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 
- Jak bawią się dzieci z różnych stron świata?- oglądanie zdjęć 
https://filing.pl/magiczne-zdjecia-uchwycajace-radosc-bawiacych-sie-dzieci-z-
roznych-stron-swiata/ 
- Zastanowienie się - Jaka jest moja ulubiona zabawa? 
- Oglądanie bajki  "Piotruś Pan" ( podróż do Nibylandii)  
https://www.youtube.com/watch?v=P0Yod0AHCd4 
- Rysowanie ilustracji przedstawiających dzieci z różnych stron świata. 

Edukacja 
matematyczna 

Dla chętnych: Matematyczne zabawy - kodowanie - kolorowanki (załącznik 1) 

Wych.  fizyczne Zabawy taneczne w rytmie disco polo 
https://www.youtube.com/watch?v=i2MqZyufMnk 

 

2 czerwca  2020 wtorek  Kolorowy rok   

Edukacja 
polonistyczna 

Podręcznik str. 42-43 - Karty ćwiczeń str. 40-41 

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 40-41 
Karty matematyczne str. 50-51 na ocenę , proszę o zdjęcie 

Edukacja 
informatyczna 

Programowanie.  Polecenia:  w prawo, w lewo, w górę, w dół. 
Poznajemy strzałki, które symbolizują podstawowe polecenia: 
 Strzałka w górę – idź 1 krok do przodu, 
 Strzałka w dół – idź 1 krok do dołu, 
 Strzałka w prawo – idź 1 krok w prawo, 

 Strzałka w lewo – idź 1 krok w lewo. 
Odszukujemy strzałki na klawiaturze komputera. 
- Ćwiczenia na kartach pracy (załącznik 2). Nie trzeba ich drukować, można 
wykonać polecenia poruszając bardzo delikatnie palcem po ekranie, a także 
rysując strzałki w odpowiednich kierunkach na kartkach w kratkę. 

Edukacja 
techniczna 

"Pszczółka" - praca na bazie rolki. 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
https://filing.pl/magiczne-zdjecia-uchwycajace-radosc-bawiacych-sie-dzieci-z-roznych-stron-swiata/
https://filing.pl/magiczne-zdjecia-uchwycajace-radosc-bawiacych-sie-dzieci-z-roznych-stron-swiata/
https://www.youtube.com/watch?v=P0Yod0AHCd4
https://www.youtube.com/watch?v=i2MqZyufMnk
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3 czerwca  2020 środa  Różnobarwna działka  

Edukacja 
polonistyczna 

Podręcznik str. 44-45, nauka 
czytania str. 44 (proszę o kontakt). 

- Karty ćwiczeń str. 42-43 (proszę o 
zdjęcie) 
 

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 42-44 
- znam kolejność nazw miesięcy 

Edukacja 
plastyczna 

"Kolorowa łąka" - praca plastyczna w dowolnej technice (proszę o zdjęcie), np. 

 
 

4 czerwca  2020 czwartek   Mieszkańcy kolorowej łąki 

Edukacja 
polonistyczna 

- Podręcznik str. 46 
- Podręcznik str. 74  "Po drugiej 
stronie tęczy" - nauka czytania, 
proszę o kontakt. 

- Karty ćwiczeń str. 44-45 
- Zeszyt w wąskie linie: przepisanie opisu 
biedronki  zad. 2 str. 44 
 

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 45-46 
- Rachunek pamięciowy: karta pracy (załącznik 3) nie należy przepisywać do 
zeszytu, działania obliczać w pamięci  

Wych. fizyczne WF  ćwiczenia kształcące prawidłową  postawę 
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

 

5 czerwca  2020 piątek  W barwach tęczy  

Edukacja 
polonistyczna 

- Podręcznik str. 48-49 
- Podręcznik str. 75 "Po drugiej 
stronie tęczy" -  nauka czytania, 
proszę o kontakt. 

- Karty ćwiczeń str. 46-47 
- Zeszyt w wąskie linie: przepisanie 
wyrazów  z "ó" (str. 47, zad. 5), można 
dopisać  też inne wyrazy z tą trudnością 
ortograficzną 

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 47-49 
 

Edukacja 
muzyczna 

- Nauka piosenki "Mam marzenia". Zilustrowanie piosenki (proszę o zdjęcie).  
https://www.youtube.com/watch?v=uMRRK73w8M8  Tekst  - załącznik 4. 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8
https://www.youtube.com/watch?v=uMRRK73w8M8
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- Rytmiczna rozgrzewka w podskokach 
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

Wych. fizyczne WF - trening fitness dla dzieci 
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc 

 

- Drogie Dzieci  

 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=Zg7pCZOtMXo
https://www.youtube.com/watch?v=9iOLdoHhLpc
mailto:e.szejba@zkiwdziemiany.pl

