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Zadania dla klasy IB w dniach  8- 19 czerwca  2020 r. 

8 czerwca 2020 poniedziałek    Skąd sie wzięły smoki? 

Edukacja 
polonistyczna 

Podręcznik str. 50-53 
-słuchanie : "Historia o ostatnim smoku na świecie" 
https://www.youtube.com/watch?v=7TOOlPgGAMU 
- oglądanie filmu "Muminki. Ostatni smok na 
świecie" 
https://www.youtube.com/watch?v=oYGMHb8tvZs 
- nauka czytania str. 53 (proszę o kontakt) 

-Karty ćw. 48-50  

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 52-53 
- Rachunek pamięciowy: karta pracy - Załącznik 1 (nie przepisujemy do zeszytu, 
tylko staramy  się liczyć w pamięci). 

Wych.  fizyczne Rzucanie do celu różnymi przyborami 
https://www.youtube.com/watch?v=4DRT00k8juc 

 

9 czerwca  2020 wtorek  O dinozaurach słów kilka 

Edukacja 
polonistyczna 

Podręcznik str. 54-55 
- nauka czytania wybranej strony 
lub całości,  proszę o kontakt 

- Karty ćwiczeń str. 52-53 (proszę  o 
zdjęcie) 

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 54-55 (proszę o zdjęcie) 
- Rachunek pamięciowy: karta pracy - Załącznik 2 (nie przepisujemy do zeszytu, 
tylko staramy  się liczyć w pamięci). 

Edukacja 
informatyczna 

Utrwalenie pisania na klawiaturze ( w miarę możliwości). 
- Skorzystanie z gier edukacyjnych na stronie:  
http://pisupisu.pl/klasa1/literki-z-klawiatury 
http://pisupisu.pl/klasa1/male-i-wielkie-litery 
http://pisupisu.pl/klasa1/szescioliterowa-mieszanka 

Edukacja 
techniczna 

"Dinozaury" - lepienie z plasteliny 
 

 

10 czerwca  2020 środa  Smok Wawelski 

Edukacja 
polonistyczna 

Podręcznik str. 56-57 
- Oglądanie bajki "Legenda o smoku wawelskim" 
https://www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg 
- Odpowiedz na pytania: quiz 
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,1604a-
legenda_o_smoku.html 
- Poznaj zabytki i największe atrakcje Krakowa  
https://www.youtube.com/watch?v=Swd3OsoYRIw 

- Karty ćwiczeń str. 54-55 

Edukacja 
matematyczna 

- Działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 z okienkami (w zeszycie),  
proszę o zdjęcie 
20-        =11                          +9=11                           -5=8                       9+       =14 
 
20-        =8                            +4=12                           -8=7                       7+        =19 
 
17-        =9                            +6=13                           -9=9                       8+        =16 
 
19-        =10                          +5=11                           -4=8                       5+       =11 
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https://www.youtube.com/watch?v=4DRT00k8juc
http://pisupisu.pl/klasa1/literki-z-klawiatury
http://pisupisu.pl/klasa1/male-i-wielkie-litery
http://pisupisu.pl/klasa1/szescioliterowa-mieszanka
https://www.youtube.com/watch?v=7Q_ejE0QTtg
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https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,1604a-legenda_o_smoku.html
https://www.youtube.com/watch?v=Swd3OsoYRIw
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11-        =8                            +4=17                           -3=12                      7+       =13 
 
16-        =7                            +8=13                           -9=11                      8+       =19 

Edukacja 
plastyczna 

Ilustracja do legendy o "Smoku Wawelskim"( może być w zeszycie ). 

 

15 czerwca  2020 poniedziałek  Wakacyjne porady 

Edukacja 
polonistyczna 

- Podręcznik str. 58-61 
 

- Karty ćwiczeń str. 56-57  
 

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 56-59 gra "Paw" 
- Karta pracy: Uzupełnianie działań w zakresie 20 na dodawanie (Załącznik 3), 
nie należy  przepisywać do zeszytu, tylko staramy się  liczyć w pamięci. 

Wych. fizyczne Ćwiczenia w terenie - Pokonywanie przeszkód naturalnych 

 

19 czerwca  2020 piątek  Jedziemy na wakacje 

Edukacja 
polonistyczna 

- Podręcznik str. 62-65 
- Słuchanie "Listy od Hani i Henia" - 
Wakacje (Załącznik 4 - mp3) 
 

- Karty ćwiczeń str. 58-61 
 

Edukacja 
matematyczna 

Karty matematyczne str. 60-61 
- Karta pracy: Uzupełnianie działań w zakresie 20 na odejmowanie (Załącznik 5), 
nie trzeba przepisywać do zeszytu, tylko staramy się  liczyć w pamięci. 

Edukacja 
muzyczna 

Śpiewanie  poznanych piosenek  w  1 klasie. 
-  Dźwięki  wysokie i niskie 
https://www.youtube.com/watch?v=4YFmTNqTfsU 

Wych. fizyczne Rzuty, chwyty i balansowanie nietypowymi przyborami (np.  balonem) 
https://www.youtube.com/watch?v=xsREapiKox8 
https://www.youtube.com/watch?v=ugCGUcemoZI 

 

- 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. 
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