
dla klasy 2b wychowawczyni: 

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

Lekcje on line: dzień, 
godzina, aplikacja, 
informacja o linku 

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

tydzień 15: 22-26 czerw
ca 2020

edukacja wczesnoszkolna 
Jolanta Witczak Teams

Poniedziałek-piątek Temat: Bezpieczne 
wakacje  " Zeszyt poszukiwacza skarbów" 
- str.58,60, ćwiczenia matematyka str. 
86,87. Dziennik poszukiwacza" str. 68,69. 
Temat: Wiem, co jem w czasie wakacji, 
wakacyjna książka kucharska str. 70,71 
(wycinanki), ćwiczenia matematyka str. 
88,89. Temat: Wakacyjny czas: "Dziennik 
poszukiwacza" str. 76,77, ćwiczenia 
matematyka str. 90,91. Temat: 
Bezpieczeństwo w czasie wakacji - 
pierwsza pomoc. "Dziennik 
poszukiwacza" str. 82,83,84, ćwiczenia 
matematyka str. 92,93.  

Teams - spotkanie 
Poniedziałek, wtorek, piątek - 
godz. 9.00

Zadania dodatkowe - 
ćwiczenia matematyka str. 
94,95,96

j. angielski M. Watts

Świetnie pracowaliście przez cały rok. 
Gratulacje :) Obok zamieszczam link do 
gry - have fun!

M. 6

Religia Katarzyna 
Kołodzieczuk, 
katechezasp363@gmail.
com Katecheza na wakacje!

https://view.genial.
ly/5ef06d0f0c3e1d0d0c94c145/

Agnieszka Szałaj                       
zajęcia komputerowe

Klasa 2 Ćwiczenia z lewego menu -  
Klawiatura

www.pisupisu.pl

Religia, Katarzyna 
Kołodziejczuk, 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Co wiem o Panu Jezusie? Zagraj 
w grę.

https://view.genial.
ly/5ee6438658db040dadea0024/gam
e-gra-dla-1-2-o-panu-jezusie

https://wordwall.net/pl/resource/1933253
https://view.genial.ly/5ef06d0f0c3e1d0d0c94c145/
https://view.genial.ly/5ef06d0f0c3e1d0d0c94c145/
http://www.pisupisu.pl/
https://view.genial.ly/5ee6438658db040dadea0024/game-gra-dla-1-2-o-panu-jezusie
https://view.genial.ly/5ee6438658db040dadea0024/game-gra-dla-1-2-o-panu-jezusie
https://view.genial.ly/5ee6438658db040dadea0024/game-gra-dla-1-2-o-panu-jezusie


Religia, Katarzyna 
Kołodziejczuk, 
katechezasp363@gmail.
com Temat: Kto to jest święty?

https://view.genial.
ly/5edc020e9543960d59dbf0ad/prese
ntation-kto-to-jest-swiety?
fbclid=IwAR0R7FcgiKQziuqwy_7Txu
PZaL-
jGMAU1fBovTRf3_vuxJyA9m_zi-
13vkE

j. angielski M. Watts
Powtórzmy ubrania - dodajmy kilka nowych. Zagraj w 
grę z linku obok.

learning apps - ubrania

https://view.genial.ly/5edc020e9543960d59dbf0ad/presentation-kto-to-jest-swiety?fbclid=IwAR0R7FcgiKQziuqwy_7TxuPZaL-jGMAU1fBovTRf3_vuxJyA9m_zi-13vkE
https://view.genial.ly/5edc020e9543960d59dbf0ad/presentation-kto-to-jest-swiety?fbclid=IwAR0R7FcgiKQziuqwy_7TxuPZaL-jGMAU1fBovTRf3_vuxJyA9m_zi-13vkE
https://view.genial.ly/5edc020e9543960d59dbf0ad/presentation-kto-to-jest-swiety?fbclid=IwAR0R7FcgiKQziuqwy_7TxuPZaL-jGMAU1fBovTRf3_vuxJyA9m_zi-13vkE
https://view.genial.ly/5edc020e9543960d59dbf0ad/presentation-kto-to-jest-swiety?fbclid=IwAR0R7FcgiKQziuqwy_7TxuPZaL-jGMAU1fBovTRf3_vuxJyA9m_zi-13vkE
https://view.genial.ly/5edc020e9543960d59dbf0ad/presentation-kto-to-jest-swiety?fbclid=IwAR0R7FcgiKQziuqwy_7TxuPZaL-jGMAU1fBovTRf3_vuxJyA9m_zi-13vkE
https://view.genial.ly/5edc020e9543960d59dbf0ad/presentation-kto-to-jest-swiety?fbclid=IwAR0R7FcgiKQziuqwy_7TxuPZaL-jGMAU1fBovTRf3_vuxJyA9m_zi-13vkE
https://view.genial.ly/5edc020e9543960d59dbf0ad/presentation-kto-to-jest-swiety?fbclid=IwAR0R7FcgiKQziuqwy_7TxuPZaL-jGMAU1fBovTRf3_vuxJyA9m_zi-13vkE
https://learningapps.org/8761593


Tydzień 13 8-10 czerw
ca

edukacja wczesnoszkolna 
Jolanta Witczak Teams

 Poniedziałek
Temat: Zioła
Przeczytaj tekst z podręcznika  „Radosne 
odkrywanie świata” str. 130-131
Wykonaj własny zielnik (na kartce A 4 
narysuj kilka roślin, wpisz do niego nazwy 
i możesz dodać ich krótki opis).
Na spacerach możesz zbierać rośliny – 
wysuszyć i wkleić do zielnika.
Przeczytaj ciekawostki z podanego 
(załącznika) zielnika. Możesz skorzystać 
z niego jako wzór.
Matematyka ćwiczenia str. 78
Przeczytaj „Ala i Adam...” str. 164-165
Napisz w zeszycie „Co to jest ogród 
botaniczny?

Wtorek
Temat: Mrówki
Przeczytaj tekst „Mrówki” (załącznik)
Uzupełnij w  „Dzienniku badacza...” str. 
30-31 wklej obrazki i informacje o 
mrówkach
Matematyka ćwiczenia – str. 79

Środa
Temat: Czysta Ziemia
Przeczytaj z podręcznika „Radosne 
odkrywanie ..” str. 132-133
Uzupełnij w „Dzienniku badacza” str. 42-
43 „W sadzie i ogrodzie” (wklej obrazki 
lub narysuj).
oraz str. 74-75 Jestem ekologiem
Matematyka ćwiczenia str. 80

załączniki na Teams Dla chętnych spotkanie Teams 
poniedziałek i środa godz. 9.00

Katarzyna Kołodziejczuk
Religia, 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Uroczystość Bożego Ciała. 
Obejrzyj prezentację i zrób kartę pracy nr 
48. Wersja internetowa podręcznika i kart 
pracy obok . Nie trzeba nic wysyłac.

https://view.genial.
ly/5edde90289621d0ce9e9d8b3/inter
active-image-1-boze-cialo

https://www.swietywojciech.
pl/Strefa-
katechety/Aktualnosci/Materialy
-do-zdalnego-nauczania-od-
katechezy-nr-46

j. angielski, M. Watts, 
magda.watts.mw@gmail.
com

Przypomnij sobie nazwy ubrań oraz 
słownictwo związane z pogodą. 
Następnie wykonaj ćwiczenie z Acticity 
BOOK. Link do ćwiczenia obok.

Activity Book

https://view.genial.ly/5edde90289621d0ce9e9d8b3/interactive-image-1-boze-cialo
https://view.genial.ly/5edde90289621d0ce9e9d8b3/interactive-image-1-boze-cialo
https://view.genial.ly/5edde90289621d0ce9e9d8b3/interactive-image-1-boze-cialo
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Aktualnosci/Materialy-do-zdalnego-nauczania-od-katechezy-nr-46
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Aktualnosci/Materialy-do-zdalnego-nauczania-od-katechezy-nr-46
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Aktualnosci/Materialy-do-zdalnego-nauczania-od-katechezy-nr-46
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Aktualnosci/Materialy-do-zdalnego-nauczania-od-katechezy-nr-46
https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Aktualnosci/Materialy-do-zdalnego-nauczania-od-katechezy-nr-46
https://drive.google.com/file/d/1S6Jd8mU8qR0NZAQhZ9EdAMz7kaf8Sam_/view?usp=sharing


Tydzień 13 8-10 czerw
ca

Agnieszka Szałaj          
zajęcia komputerowe

Proszę o wykonanie rysunku, pracy nie 
wysyłamy https://thisissand.com/

edukacja wczesnoszkolna 
Jolanta Witczak

Poniedziałek - Temat: Dzień Dziecka 
Wykonaj kilka ćwiczeń na dywanie. 
Posłuchaj muzyki relaksacyjnej będąc w 
pozycji leżącej. Graj w gry planszowe. 
Miłego dnia bez komputera.

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk  
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Jestem dzieckiem Bożym. 
Obejrzyj prezentację i baw się dobrze!

https://view.genial.
ly/5ed4b7b0a230970d291d890f
/interactive-image-1-jestem-
dzieckiem-bozym

życzenia https://biteable.
com/watch/dzie-
dziecka-religia-
2597045

Temat: Nieść Jezusa do ludzi. Przeczytaj 
temat na stronie 118 i napisz w  jaki 
sposób Ty możesz zanieść Pana Jezusa 
innym ludziom?

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com posłuchaj i przeczytaj na głos historyjkę

historyjka str 79 słuchanie - historyjka str 79

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Posłuchaj i przeczytaj historyjkę. W 
zeszycie zrób słowniczek obrazkowy na 
temat pogody. Na środku napisz THE 
WEATHER (pogoda) i zrób słowniczek - 
It's hot - jest gorąco; It's cold - jest zimno; 
it's sunny - jest słonecznie; it's raining - 
pada deszcz; it's snowing - pada śnieg

historyjka str 81 słuchanie - historyjka str 81

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Wybierz jedną z historyjek i nagraj filmik 
jak pięknie potrafisz czytać. Następnie 
prześlij filmik na mój adres e-mail lub 
zamieść w teamsach w swoim folderze

edukacja 
wczesnoszkolnaJolanta 
Witczak

Wtorek - Temat: Owady Przeczytaj 
informacje o owadach (załącznik Teams)
Wykonaj ćwiczenie owady w „Dzienniku 
badacza świata”- str. 28-29 Wykonaj 
rysunek owada – opisz budowę jego ciała
Matematyka – wykonaj obliczenia 
zegarowe -ćwiczenia str. 70-71
Obejrzyj film „Pszczoły” cz. 1

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

https://thisissand.com/
https://view.genial.ly/5ed4b7b0a230970d291d890f/interactive-image-1-jestem-dzieckiem-bozym
https://view.genial.ly/5ed4b7b0a230970d291d890f/interactive-image-1-jestem-dzieckiem-bozym
https://view.genial.ly/5ed4b7b0a230970d291d890f/interactive-image-1-jestem-dzieckiem-bozym
https://view.genial.ly/5ed4b7b0a230970d291d890f/interactive-image-1-jestem-dzieckiem-bozym
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-religia-2597045
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-religia-2597045
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-religia-2597045
https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-religia-2597045
https://drive.google.com/file/d/1OcbNm_nWi3r1_QJ4U2rl35XYrZCwdIyc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uO05L2UfcQmjTNM_bjDTjV2wMqLkTZdw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OcsERmLyZ5ztYcFqJNjTmw6O0HV_l_r_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NbE672pcMd2bzI8eL7x-nIWp_fxUKwEl/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE
https://www.youtube.com/watch?v=LMLSxZJTNnE


edukacja 
wczesnoszkolnaJolanta 
Witczak

Środa
Temat: Na łące
Przeczytaj  „Koncert na łące”- Podręcznik 
str. 126-127
Wykonaj zadanie „Łąka” w („Dzienniku 
badacza świata” str. 48-49 )
Obejrzyj film „Pszczoły”

 https://www.youtube.com/watch?
v=PX8JKShqt9c

edukacja 
wczesnoszkolnaJolanta 
Witczak

Czwartek:
Temat: Pszczoły
Obejrzyj film „Pszczoły” cz.3   Przeczytaj 
„Pszczoły” - (Podręcznik str. 128-129)
Wykonaj zadanie nr 1 str. 129– opisz 
pszczołę
Matematyka – wykonaj obliczenia 
zegarowe -ćwiczenia str. 74-75

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

edukacja 
wczesnoszkolnaJolanta 
Witczak

Piątek:
Temat: Pola
Przeczytaj „Pola największym 
detektywem” („Ala i Adam na tropach” str. 
166-169)
dokończ zdania o Karolinie – „Zeszyt 
poszukiwacza skarbów” str. 50
Matematyka – wykonaj obliczenia 
pieniężne- ćwiczenia str. 76-77

Tydzień 11 25.05-29.05

edukacja wczesnoszkolna 
Jolanta Witczak Teams

Poniedziałek
Temat: Dla Ciebie mamo
Napisz "List do swojej mamy" (pamiętaj o 
estetyce, możesz go ozdobić). Nie 
wysyłaj go do oglądania, to prywatna 
korespondencja. Jutro wręcz go mamie.
Praca techniczna- wykonaj lampion ze 
słoika (wzór na Teams i omówienie godz. 
10). Weź ładny słoik, pomaluj go, zostaw 
okienko w kształcie serca. Wsyp do 
środka ziarna kawy lub zmieloną, może 
być sól. Jeśli masz świeczkę to wstaw do 
środka. To prezent proponowany dla 
mamy.
Ćwiczenia gimnastyczne – równoważne, 
przejście z zamkniętymi oczami po 
rozłożonej linie, skakance.
Matematyka – ćwiczenia 1 i 2- "Na 
tropach matematyki" str. 64

Załącznik zadań Teams Teams godz. 10

https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c
https://www.youtube.com/watch?v=PX8JKShqt9c
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg
https://www.youtube.com/watch?v=exknqkNNFGg


Tydzień 11 25.05-29.05

edukacja wczesnoszkolna 
Jolanta Witczak Teams

Temat: Lektura „Afryka Kazika”
Napisz w zeszycie swoją notatkę 
związaną z lekturą : informacje o autorze, 
o jego twórczości, czas, miejsce akcji, 
motywy występujące w książce. ( 
Skorzystaj z materiału/notatki w 
"Załączniki  do prac" wTeams, ).
Wypełnij kartę pracy - diagram (Teams - 
załączniki)
Praca plastyczna: narysuj lub namaluj 
ilustrację do książki "Afryka Kazika".

Załącznik zadań Teams Teams godz. 9

edukacja wczesnoszkolna 
Jolanta Witczak Teams

”Środa
Temat: Lektura „Afryka Kazika”
Napisz ogólny plan wydarzeń (tzn.co  
wydarzyło się w książce)
Matematyka – ćwiczenia str. 65
WF – ćwiczenia z elementem 
czworakowania, czołganie się pod niskimi 
przeszkodami.

Teams godz. 9

edukacja wczesnoszkolna 
Jolanta Witczak Teams

Czwartek
Temat: „Afryka Kazika”
Dokończ zdanie i napisz dlaczego tak 
uważasz - "Uważam, że Kazik był 
odważny, ponieważ.......... (w zeszycie).
Matematyka – ćwiczenia str. 66-67

edukacja wczesnoszkolna 
Jolanta Witczak Teams

Piątek
Temat: Piękno ogrodów
Polonistyczna: Czytanie i omówienie 
rozdziału „Poszukiwania w ogrodzie”.  
(Podręcznik „Ala i Adam na tropach 
zaginionego skarbu”, str. 160–163)
Opis ogrodu pana Bogdana.(Ćwiczenia 
„Zeszyt poszukiwacza skarbu”, str. 48, 
nieprawdziwe informacje -str.49). 
Przyroda: Ogrody botaniczne i ich 
specyfika. (Przeczytaj podręcznik „Ala i 
Adam na tropach zaginionego skarbu”, 
str. 164-165). 
Matematyka: Ćwiczenia „Na tropach 
matematyki” str. 68

Teams godz. 9



Tydzień 11 25.05-29.05

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

My holidays! Clothes. W zeszycie 
zrób słowniczek obrazkowy ubrań - 
T-shirt - koszulka, jeans - spodnie 
dżinsowe, shorts - krótkie spodenki, 
skirt - spódnica, dress - sukienka, 
hat - kapelusz. Następnie wysłuchaj 
piosenki Clothes song!, Spróbuj ją 
zaśpiewać. Link do piosenki obok 
oraz do strony z podręcznika. 
Wykonaj ćwiczenie 1 ze str 44 
(ACTIVITY BOOK)

My holidays - strona 78 
(podręcznik)

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com piosenka str 78 (ćwiczenie 2) słownictwo - słuchanie 

(strona 78, 79)
j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

ćw 1 str 44 (Activity Book)

Agnieszka Szałaj                  
zajecia komputerowe

Instrukcję zamieściłam w Zadaniach w 
MS Teams. Termin oddania prac - 02.06. 
Proszę pracę zapisać w Zadaniach.

Religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Niedzielna Eucharystia. Obejrzyj 
lekcję. Podręcznik str.112 karta pracy 51

https://view.genial.
ly/5ec5946c9a5fac0d9c091cdc/prese
ntation-niedzielna-msza-klasa-2?
fbclid=IwAR2UZ8dkVPGsn8iPc1HSu
ELxA3eCaIitwj7QyRQzyZ7VCP57UO
b0vVYB_DA

Temat: Zesłanie Ducha Świętego. 
Podręcznik s.116 karty pracy s.53.

https://view.genial.
ly/5ecba5c7c8da060d1bdf32d0/horizo
ntal-infographic-review-smiling-faceo-
duchu-swietym-seklasy-mlodsze

J. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Powtórzenie Modul 5 - wykonaj obok 
kartę pracy. Zadanie pierwsze jest ze 
słuchania. Link do słuchania umieszczony 
jest w tabeli poniżej. Jak wykonasz test 
umieść go w swoim forlderze na TEAMS 
kanał j. angielski.

karta pracy

J. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Wysłuchaj nagrania do zadania 
pierwszego z karty pracy i wykonaj go 
według polecenia. Będą ci potrzebne 
kolorowe kredki.

zadanie 1 do karty pracy (słuchanie)

https://drive.google.com/open?id=1MQCMTG16G8cdvThGENj79Wjz72JOix9U
https://drive.google.com/open?id=1MQCMTG16G8cdvThGENj79Wjz72JOix9U
https://drive.google.com/open?id=14eGzq9NaLIR2y3XsHcA5kT1QzwMWjb8k
https://drive.google.com/open?id=1eMQYEhvDCJPQ5fCEweP7mkP1UpR8vAnV
https://drive.google.com/open?id=1eMQYEhvDCJPQ5fCEweP7mkP1UpR8vAnV
https://drive.google.com/open?id=1MPEayZWfjukhU8wnVenfRd-pWQlAx2gg
https://view.genial.ly/5ec5946c9a5fac0d9c091cdc/presentation-niedzielna-msza-klasa-2?fbclid=IwAR2UZ8dkVPGsn8iPc1HSuELxA3eCaIitwj7QyRQzyZ7VCP57UOb0vVYB_DA
https://view.genial.ly/5ec5946c9a5fac0d9c091cdc/presentation-niedzielna-msza-klasa-2?fbclid=IwAR2UZ8dkVPGsn8iPc1HSuELxA3eCaIitwj7QyRQzyZ7VCP57UOb0vVYB_DA
https://view.genial.ly/5ec5946c9a5fac0d9c091cdc/presentation-niedzielna-msza-klasa-2?fbclid=IwAR2UZ8dkVPGsn8iPc1HSuELxA3eCaIitwj7QyRQzyZ7VCP57UOb0vVYB_DA
https://view.genial.ly/5ec5946c9a5fac0d9c091cdc/presentation-niedzielna-msza-klasa-2?fbclid=IwAR2UZ8dkVPGsn8iPc1HSuELxA3eCaIitwj7QyRQzyZ7VCP57UOb0vVYB_DA
https://view.genial.ly/5ec5946c9a5fac0d9c091cdc/presentation-niedzielna-msza-klasa-2?fbclid=IwAR2UZ8dkVPGsn8iPc1HSuELxA3eCaIitwj7QyRQzyZ7VCP57UOb0vVYB_DA
https://view.genial.ly/5ec5946c9a5fac0d9c091cdc/presentation-niedzielna-msza-klasa-2?fbclid=IwAR2UZ8dkVPGsn8iPc1HSuELxA3eCaIitwj7QyRQzyZ7VCP57UOb0vVYB_DA
https://view.genial.ly/5ecba5c7c8da060d1bdf32d0/horizontal-infographic-review-smiling-faceo-duchu-swietym-seklasy-mlodsze
https://view.genial.ly/5ecba5c7c8da060d1bdf32d0/horizontal-infographic-review-smiling-faceo-duchu-swietym-seklasy-mlodsze
https://view.genial.ly/5ecba5c7c8da060d1bdf32d0/horizontal-infographic-review-smiling-faceo-duchu-swietym-seklasy-mlodsze
https://view.genial.ly/5ecba5c7c8da060d1bdf32d0/horizontal-infographic-review-smiling-faceo-duchu-swietym-seklasy-mlodsze
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https://drive.google.com/open?id=1gQS_tWtbhquQy-zRKXNWC6hF5uYLoQ6f


Tydzień 10 18.05-22.05

Religia K.Kołodziejczuk e-
mail 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Sakramenty. Podr. str 106, karta 
pracy str. 50 nie trzeba wysyłać karty 
pracy, chyba że ktoś ma zaległości.

https://view.genial.
ly/5ec1647b32a04c0d96b74bf5/prese
ntation-sakramenty-swi

NIESPODZIANKA https://biteable.
com/watch/pozdrowien
ia-dla-uczniw-
2558221?
fbclid=IwAR3sA0tP-
tnoNd0BFbWJk6dMtqs
TtugbSOzDJC2xK-
S0kcizNFjOotxh91w

Temat: Co wydarzyło się w Fatimie? https://www.youtube.com/watch?
v=C6Arde1isQo&feature=youtu.
be&fbclid=IwAR36zXQ0Bu62rXwL2q
EMn7zatNjPrrbbHsUeThKLTdBkRKh
mc3bCNEY7keM

Agnieszka Szałaj 
aszalaj@wp.pl

Treść zadania umieściłam w folderze 
Zadania w Teams

Jolanta Witczak edukacja 
wczesnoszkolna gmail

Poniedziałek
Temat: Górale i ich zwyczaje
Przeczytaj „Górale i ich zwyczaje”– 
podręcznik str. 123-124
Przeczytaj wiersz „Hej, zawioł wiater” str. 
125
Wykonaj ćwiczenie 1  podręcznik str. 125 
(Opowieść o wietrze)
Matematyka – wykonaj obliczenia, 
pomnóż i podziel - ćwiczenia 1-2-3 str. 60

Jolanta Witczak edukacja 
wczesnoszkolna gmail

Wtorek Temat: „Pomagamy Afryce”
Przeczytaj „Ala i Adam na tropach” str. 
154-155 
Zrób ćwiczenie 1 i 2 str. 43 oraz ćw. 1 str. 
44 „Zeszyt poszukiwacza skarbu”
Muzyka – posłuchaj muzyki afrykańskiej 
Matematyka- rozwiąż zadanie złożone z 
kilku poleceń - ćwiczenia 1-2 str. 61 https://www.youtube.com/watch?v=2nDlMs1t-HQ

Jolanta Witczak edukacja 
wczesnoszkolna gmail

Środa
Temat: „ Afryka”
Przeczytaj „Afryka „ z książki „Adam i Ala 
na tropach” str. 156-157
W„Dzienniku badacza świata” str. 14-15 
(wklej, dorysuj)
Matematyka – sprawdź swoją 
umiejętność mnożenia i dzielenia do 50 
(karta pracy-mail)
wf – wykonaj ćwiczenia gimnastyczne 
zręcznościowe (rzuty do celu, noszenie 
piłki na tacy). Dodatkowe: obejrzyj 
prezentację o Afryce  https://www.youtube.com/watch?v=KKWWDx060cI

https://view.genial.ly/5ec1647b32a04c0d96b74bf5/presentation-sakramenty-swi
https://view.genial.ly/5ec1647b32a04c0d96b74bf5/presentation-sakramenty-swi
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https://biteable.com/watch/pozdrowienia-dla-uczniw-2558221?fbclid=IwAR3sA0tP-tnoNd0BFbWJk6dMtqsTtugbSOzDJC2xK-S0kcizNFjOotxh91w
https://biteable.com/watch/pozdrowienia-dla-uczniw-2558221?fbclid=IwAR3sA0tP-tnoNd0BFbWJk6dMtqsTtugbSOzDJC2xK-S0kcizNFjOotxh91w
https://biteable.com/watch/pozdrowienia-dla-uczniw-2558221?fbclid=IwAR3sA0tP-tnoNd0BFbWJk6dMtqsTtugbSOzDJC2xK-S0kcizNFjOotxh91w
https://biteable.com/watch/pozdrowienia-dla-uczniw-2558221?fbclid=IwAR3sA0tP-tnoNd0BFbWJk6dMtqsTtugbSOzDJC2xK-S0kcizNFjOotxh91w
https://biteable.com/watch/pozdrowienia-dla-uczniw-2558221?fbclid=IwAR3sA0tP-tnoNd0BFbWJk6dMtqsTtugbSOzDJC2xK-S0kcizNFjOotxh91w
https://biteable.com/watch/pozdrowienia-dla-uczniw-2558221?fbclid=IwAR3sA0tP-tnoNd0BFbWJk6dMtqsTtugbSOzDJC2xK-S0kcizNFjOotxh91w
https://biteable.com/watch/pozdrowienia-dla-uczniw-2558221?fbclid=IwAR3sA0tP-tnoNd0BFbWJk6dMtqsTtugbSOzDJC2xK-S0kcizNFjOotxh91w
https://www.youtube.com/watch?v=C6Arde1isQo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR36zXQ0Bu62rXwL2qEMn7zatNjPrrbbHsUeThKLTdBkRKhmc3bCNEY7keM
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https://www.youtube.com/watch?v=C6Arde1isQo&feature=youtu.be&fbclid=IwAR36zXQ0Bu62rXwL2qEMn7zatNjPrrbbHsUeThKLTdBkRKhmc3bCNEY7keM
https://www.youtube.com/watch?v=2nDlMs1t-HQ


Tydzień 10 18.05-22.05

Jolanta Witczak edukacja 
wczesnoszkolna gmail

Czwartek
Temat: „Pomagamy Afryce”
Przeczytaj „Misje medyczne”  str. 158  
„Pomoc dzieciom” str-159 z książki 
„Adam i Ala na tropach”
Napisz, co wiesz (pamiętasz) o Afryce -
notatka w „Ćwiczenia Dziennik badacza” 
str. 54
Matematyka – rozwiąż zadania, pamiętaj 
o pisaniu symboli (zł i l) ćwiczenia 1-2-3-4 
str. 62

Jolanta Witczak edukacja 
wczesnoszkolna gmail

Temat: Lektura „Afryka Kazika”
Wypełnij karty pracy (mail)– 
sprawdzające znajomość treści lektury
Matematyka – rozwiąż zadania 1-2-3 
ćwiczenia str. 63
Technika - wykonaj bębenek afrykański 
według instrukcji (link)

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

Tydzień 9 11.05-15.05

religia K.Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Urodziny Jana Pawła II
Nic nie musicie wysyłać :) chyba że ktoś 
ma zaległe prace

https://view.genial.
ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presen
tation-jan-pawel-ii-kli?
fbclid=IwAR0PYC2lo516WHPZwOp1
2fzAk7GyDskGsKjqnm80BM7E6syGj
QugTrtt02g

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Jeśli masz jeszcze zaległe prace, proszę 
wyślij mi je na maila. Jestem w trakcie 
sprawdzania wszystkich Twoich prac :) I 
w tym tygodniu otrzymasz informację jak 
Ci poszło :) W tym tygodniu skoncentruj 
się na powtórzeniu - w zeszycie wykonaj 
zadanie: 2 str 76 (Pupil's Book) oraz 
zadanie 3 str 77 - nie musisz przesyłać 
zdjęć tych ćwiczeń.

Jolanta Witczak edukacja 
wczesnoszkolna

Poniedziałek: Temat: Opis pana Bogdana 
CZYTANIE  - Przeczytaj rozdział „Wizyta 
u pana Bogdana” (Podręcznik „Ala i 
Adam na tropach zaginionego skarbu”, 
str. 153-155).
PORTRET WEDŁUG OPISU. Narysuj  
portretu pana Bogdana według opisu 
(Ćwiczenia „Zeszyt poszukiwacza 
skarbu”, str. 47). 
MATEMATYKA -Rozwiąż zadania- 
Ćwiczenia matematyka str. 56
LEKTURA- przypomnij sobie przeczytaną 
lekturę „Afryka Kazika”. Będziemy 
omawiać Afrykę. 

https://view.genial.ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presentation-jan-pawel-ii-kli?fbclid=IwAR0PYC2lo516WHPZwOp12fzAk7GyDskGsKjqnm80BM7E6syGjQugTrtt02g
https://view.genial.ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presentation-jan-pawel-ii-kli?fbclid=IwAR0PYC2lo516WHPZwOp12fzAk7GyDskGsKjqnm80BM7E6syGjQugTrtt02g
https://view.genial.ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presentation-jan-pawel-ii-kli?fbclid=IwAR0PYC2lo516WHPZwOp12fzAk7GyDskGsKjqnm80BM7E6syGjQugTrtt02g
https://view.genial.ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presentation-jan-pawel-ii-kli?fbclid=IwAR0PYC2lo516WHPZwOp12fzAk7GyDskGsKjqnm80BM7E6syGjQugTrtt02g
https://view.genial.ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presentation-jan-pawel-ii-kli?fbclid=IwAR0PYC2lo516WHPZwOp12fzAk7GyDskGsKjqnm80BM7E6syGjQugTrtt02g
https://view.genial.ly/5eb3f458d4d59a0d61ff889b/presentation-jan-pawel-ii-kli?fbclid=IwAR0PYC2lo516WHPZwOp12fzAk7GyDskGsKjqnm80BM7E6syGjQugTrtt02g


Tydzień 9 11.05-15.05

Jolanta Witczak edukacja 
wczesnoszkolna

Wtorek: Przeczytaj tekst „Alpiniści” -
podręcznik  „Radosne odkrywanie świata” 
str. 120 -121.
Napisz notatkę – (co zapamiętałe/aś , np. 
co to znaczy alpinista, najwyższe szczyty, 
itp.)
Opisz strój alpinisty. (możesz dodać 
rysunki, znaki, symbole).
.Dodatkowa (dla chętnych, pracowitych) – 
znajdź na mapie Himalaje, odczytaj 
wysokość różnych szczytów.
Zapisz ważne nazwiska z historii 
alpinizmu. Są to: Leszek Cichy, 
Eugeniusz Chrobak, Andrzej Czok, Jerzy 
Kukuczka, Wanda Rutkiewicz, Krzysztof 
Wielicki, Andrzej Zawada
Matematyka – ćwiczenia str. 57
Pamiętaj o ćwiczeniach gimnastycznych 
(według możliwości) – przewroty, skłony, 
podskoki.

Jolanta Witczak edukacja 
wczesnoszkolna

ŚrodaTemat: Znam pisownię wyrazów z”
ó”
Przeczytaj wiersz „Kłótnia w górach” - 
podręcznik „Radosne odkrywanie świata” 
str. 122
Wykonaj ćwiczenie nr 1 (podręcznik str. 
122)
Matematyka – ćwiczenia str. 58
Posłuchaj muzyki góralskiej   zwróć 
uwagę na stroje i zobacz jak wygląda 
taniec góralski.

https://www.youtube.
com/watch?v=F_BDLYAfg7w

Jolanta Witczak edukacja 
wczesnoszkolna

Czwartek:Temat: Tolerancja Obejrzyj film. 
Wykonaj plakat pt. „Tolerancja”
Matematyka – ćwiczenia str. 59

Jolanta Witczak edukacja 
wczesnoszkolna

Piątek: Temat: Tolerancja. Obejrzyj film. 
Napisz list do dzieci, w którym 
przekonasz i zachęcisz ich do bycia 
tolerancyjnym.
Pamiętaj o zasadzie pisania listu ( data, 
do kogo, powitanie, część wyjaśniająca, 
pożegnanie, podpis).
Ułóż i zapisz w zeszycie 2 zadania z 
treścią, w których trzeba wykonać 
mnożenie.

https://www.youtube.com/watch?
v=N1sTKBOs78A

https://www.youtube.com/watch?v=F_BDLYAfg7w
https://www.youtube.com/watch?v=F_BDLYAfg7w
https://www.youtube.com/watch?v=N1sTKBOs78A
https://www.youtube.com/watch?v=N1sTKBOs78A


Tydzień 9 11.05-15.05

Agnieszka Szałaj           
zajęcia komputerowe   
aszalaj@wp.pl

Rozwiązanie proszę przesłać na adres 
aszalaj@wp.pl

https://sp363-my.sharepoint.
com/personal/aszalaj1_sp363_
onmicrosoft_com/_layouts/15/
WopiFrame2.aspx?sourcedoc=
{a855a2b9-edca-4a05-8314-
155f633662cb}&action=edit

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Powtarzamy słownictwo z Modul 5 - 
What's your favourite toy? Ex. 16 p. 71 
Narysuj (na oddzielnej kartce) Swoją 
ulubioną zabawkę i napisz kilka zdań o 
niej - podobnie do zadania w podręczniku 
- skup się na czasowniku HAS GOT oraz 
słownictwie BIG / SMALL; EARS / EYS/ 
NOSE/ MOUTH / HAIR (jeśli pamiętasz 
kolory możesz dodać je do opisu.) 
Ćwiczenie 16 oraz całe zadanie 
udostępnione również na TEAMS 

ex. 16 p. 71

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Maj miesiącem Matki  Bożej. https://view.genial.
ly/5eac55fb32376f0d7de3dd4c
?
fbclid=IwAR0I0UXZVWXKibMC
SjV9IpeASk-
e9lLccrr8bA_JIaBz-
mw4ALRGxIEKsiE 

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Co dokonuje się podczas 
sprawowania Mszy świętej?Podręcznik 
str 102. ( Obok linki do podręcznika i kart 
pracy)

 https://drive.google.
com/file/d/1a8FGRDii6TcpRyM
OA6J0yN6JsHX1Iosp/view?
usp=sharing

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Karty pracy str. 48. Uzupełnioną z 
pomocą podręcznika kartę pracy proszę o 
wysłanie na podanego maila do 11.05.20.

 https://drive.google.
com/file/d/16Z9FtM0pzOa1EOe
tjZJlw0flZuQrUeeb/view?
usp=sharing 

Jolanta Witczak  edukacja 
wczesnoszkolna gmail 
vulcan

Poniedziałek: Cel: Znam kilka 
ciekawostek o polskich górach

1. Uzupełnij swoje wiadomości o polskich 
górach, przeczytaj wybrane  ciekawostki  
(mail)
Napisz w zeszycie kilka zdań - Jakie 
ciekawostki o górach zapamiętałeś/aś.
2. ćwicz dzielenie i mnożenie wykonaj -
Ćwiczenia "Na tropach matematyki" str. 
50
3. Wypełnij  jedną z wysłanych  
kolorowanek o górach.

mail
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https://view.genial.ly/5eac55fb32376f0d7de3dd4c?fbclid=IwAR0I0UXZVWXKibMCSjV9IpeASk-e9lLccrr8bA_JIaBz-mw4ALRGxIEKsiE
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Jolanta Witczak  edukacja 
wczesnoszkolna gmail 
vulcan

Wtorek:  Cel: Potrafię opisać strój góralski

1. Przeczytaj  wysłany opis wyglądu stroju 
góralskiego
Uważaj na trudne słowa gwary góralskiej
2. Wykonaj  postacie górali według tego 
opisu ( technika dowolna)
3. Oblicz za pomocą mnożenia - 
ćwiczenia matematyka str. 51
4. Wykonaj kilka ćwiczeń równoważnych 
z książką na głowie: chód, kucanie, 
obroty, pokonywanie przeszkód.

mail

Jolanta Witczak  edukacja 
wczesnoszkolna gmail 
vulcan

Środa: Temat: Za górami, za lasami
Cel: Wiem, co to jest bajka i potrafię ją 
opowiedzieć.
1. Przypomnij sobie i przeczytaj przesłane 
informacje o bajkach
Przeczytaj bajkę "Esmeralda" - 
podręcznik str. 112
Przeczytaj str.113 i przypomnij sobie co 
to są przymiotniki.
Napisz w zeszycie - jaka była Esmeralda 
(cechy)
Napisz o sobie i wymień swoje cechy (jaki 
jestem)
2. Wykonaj ćwiczenia zręcznościowe 
(połóż na zeszycie coś kulistego np. piłkę, 
pomarańczę i przenieś kilka razy od okna 
do drzwi).
3. Napisz odpowiedź w zadaniach - 
matematyka ćwiczenia str. 52-53
4.  Wymyśl i opowiedz swoim 
domownikom własną bajkę.                                               
Czwartek:    Cel: Znam zasady pisowni   
1.Przeczytaj  wiersz "Kuchmistrz Jerzy" - 
podręcznik str.116-117
 Przypomnij sobie ze słownika zasady 
pisowni rz
 Wykonaj ćwiczenie 1. z podręcznika
2. Rozwiąż zadania z treścią- ćwiczenia 
matematyka str. 54
3. Muzyka-obejrzyj przysłany film i 
przypomnij sobie jak o tym się uczyliśmy.



Jolanta Witczaj edukacja 
wczesnoszkolna

Piątek:Cel: Potrafię ustalić kolejność 
wydarzeń
1. Przeczytaj „Zakaz popołudniowych 
spotkań” (Podręcznik „Ala i Adam na 
tropach zaginionego skarbu”, str. 150-
152).
 Zapisz w zeszycie ( w kilku punktach) 
kolejności wydarzeń (co się wydarzyło)
2. Napisz zdania - Ćwiczenia „Zeszyt 
poszukiwacza skarbu”, str. 46 ). 
3. Rozwiąż zadania - ćwiczenia dziennik 
pisarza str. 55Tydzień 7 - 27.04-30.04.2020

Jolanta Witczak edukacja 
wczesnoszkolna

Poniedziałek:   TEMAT: Polskie góry - 
Krajobraz.
Cel: Znam cechy charakterystyczne 
polskich krajobrazów.

Przeczytaj  baśń "Jak powstawały 
Karpaty" (podręcznik str. 108-109.) 
Wykonaj polecenie nr 1.  tzn. ułóż plan 
wydarzeń . Zwróć uwagę na pisownię 
wielkiej litery w nazwach własnych, 
początku zdania. 
Obejrzyj  film pt."Krajobrazy w Polsce" ( 
przesłany link).
 Czytaj uważnie i rozwiąż zadania z 
treścią. Ćwiczenia „Na tropach 
matematyki”, cz. 2, str. 46.
Wykonaj pracę plastyczną pt. "W górach" 
- technika dowolna, według możliwości, 
(np. wyklejanie zgniecioną gazetą) lub 
wypełnij dokładnie przesłaną 
kolorowankę.

Jolanta Witczak edukacja 
wczesnoszkolna

Wtorek:  Temat: Polskie góry - Karpaty

Obejrzyj film o Karpatach (przesłany link)
Ułóż i zapisz w zeszycie notatkę o 
Karpatach (burza mózgu) - co 
zapamiętałaś/eś? (dodaj rysunki-symbole, 
kolorowe strzałki, podkreślanie).  
Pamiętaj o pięknym piśmie!!!
Przeczytaj uważnie i rozwiąż zadania - 
ćwiczenia str. 47.
Wykonaj kilka ćwiczeń zręcznościowych - 
rzut do kosza/celu.



Jolanta Witczak edukacja 
wczesnoszkolna

Środa:  Temat: Polskie góry - kozice
Wykonaj kilka ćwiczeń (podskoków) przy 
muzyce (przesłany link).
Przeczytaj informacje o kozicach - 
Podręcznik str. 110-111.
Obejrzyj film "Ciekawostki o Karpatach" 
cz. 1
Ułóż krótkie opowiadanie o kozicach. 
Zapisz go w zeszycie - pamiętaj o 
poprawnym i estetycznym kształcie liter!!!!
Uzupełnij tabelę mnożenia - ćwiczenia str. 
48

Jolanta Witczak edukacja 
wczesnoszkolna

Czwartek:  Temat: Polskie góry - świstak
Przeczytaj informacje o świstakach - 
podręcznik str. 114-115.
Napisz o świstakach: tzn. wykonaj 
obrazek, opisz świstaka.
Obejrzyj film "Ciekawostki o Karpatach" 
(link przesłany)
Wykonaj działania - ćwiczenia str. 49

Religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Eucharystia- pokarm na życie 
wieczne.
Proszę przeczytaj temat w podręczniku 
(s.100), uzupełnij i wyślij na poddany 
adres zdjęcie  karty pracy (s.47). 

https://drive.google.
com/file/d/1WWwuoNkmLABK-
BS5LIiYT5O1Z38kCXuf/view?
usp=sharing 

Obok odnośniki do podręcznika i karty 
pracy dla tych, którzy nie mają ich w 
domu. 

  https://drive.google.
com/file/d/1ecY_n3s75hUMfxb
U93xcH-Rrzry97fHi/view?
usp=sharing  

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Zostajemy nadal w opisie twarzy osób 
oraz przy czasowniku HAS GOT (mieć) 
wykonaj zadanie z Activity BOOK ex.4 p. 
38 Zdjęcie zadania zdnajdziesz w linku 
obok.

ex. 4 p. 38

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Zostajemy nadal w opisie twarzy osób 
oraz przy czasowniku HAS GOT (mieć) 
wykonaj zadanie z Activity BOOK ex.6 p. 
40 Zdjęcie zadania zdnajdziesz w linku 
obok.

ex.6 p. 40

Informatyka Elżbieta 
Białęk

Utworzenie fodleru ze swoim 
nazwiskiem i piewrszą literą imienia, 
w każdym kanale przedmiotowym w 
TEAMS na portalu OFFICE 365, 
zgodnie z instrukcją

https://sp363-my.sharepoint.com/:b:
/g/personal/sp363_sp363_onmicrosof
t_com/EfoBVXOXvJdHgSGq5rg_EIg
BASSVm9Id7ZJ7YRZD6hZz7w?
e=aPvBw0

https://drive.google.com/file/d/1WWwuoNkmLABK-BS5LIiYT5O1Z38kCXuf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WWwuoNkmLABK-BS5LIiYT5O1Z38kCXuf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WWwuoNkmLABK-BS5LIiYT5O1Z38kCXuf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WWwuoNkmLABK-BS5LIiYT5O1Z38kCXuf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ecY_n3s75hUMfxbU93xcH-Rrzry97fHi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ecY_n3s75hUMfxbU93xcH-Rrzry97fHi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ecY_n3s75hUMfxbU93xcH-Rrzry97fHi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ecY_n3s75hUMfxbU93xcH-Rrzry97fHi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1-_9Xw3ha4rCcKes0MErTZyLvvyR6NJaG
https://drive.google.com/open?id=1aTo8mZ88mHFOPsG5qW0AI5BKe6gzBWbe
https://sp363-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sp363_sp363_onmicrosoft_com/EfoBVXOXvJdHgSGq5rg_EIgBASSVm9Id7ZJ7YRZD6hZz7w?e=aPvBw0
https://sp363-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sp363_sp363_onmicrosoft_com/EfoBVXOXvJdHgSGq5rg_EIgBASSVm9Id7ZJ7YRZD6hZz7w?e=aPvBw0
https://sp363-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sp363_sp363_onmicrosoft_com/EfoBVXOXvJdHgSGq5rg_EIgBASSVm9Id7ZJ7YRZD6hZz7w?e=aPvBw0
https://sp363-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sp363_sp363_onmicrosoft_com/EfoBVXOXvJdHgSGq5rg_EIgBASSVm9Id7ZJ7YRZD6hZz7w?e=aPvBw0
https://sp363-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sp363_sp363_onmicrosoft_com/EfoBVXOXvJdHgSGq5rg_EIgBASSVm9Id7ZJ7YRZD6hZz7w?e=aPvBw0


Tydzień 6 - 20.04-25.04.2020

Edukacja wczesnoszkolna  
Jolanta Witczak   mail  
vulcan 

Cel: Znam lekturę "Drzewo do samego 
nieba"         Zrób notatkę w zeszycie 
dotyczącą lektury: tytuł, autor, ilustrator, 
rok wydania, bohaterowie, o czym jest 
opowieść, wykonaj rysunek.   Wypełnij 
karty pracy dotyczące lektury oraz kartę 
matematyczną.         

mail

Religia Katarzyna Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.com Temat: Pan Jezus mówi nam o chlebie

https://view.genial.
ly/5e96ad41043e350e09f85df8/
presentation-rozmnozenie-
chleba?
fbclid=IwAR2WHKjzAgKmyv56-
ZbbedfXyofaXuTb_bIKo720Jwc
nfSRtnRaIhputcpU 

zajęcia komputerowe 
Agnieszka Szałaj

Zdjęcia programów wykonanych według 
instrukcji (link do zadania)proszę 
przesyłać na adres email : aszalaj@wp.pl 
Bardzo proszę podpisywać pracę klasa, 
imię i nazwisko

https://drive.google.
com/open?
id=1S1rh3oyhchl7YvQ6JMFG
mOh_lSxf0ujA

Jolanta Witczak edukacja 
wczesnoszkolna

Cel: Dbam o  Ziemię

Wykonaj w zeszycie notatkę dotyczącą 
Dnia Ziemi (burza mózgu). Poszukaj 
odpowiednich informacji. 
Wykonaj plakat  na ten temat ( na stronę 
szkoły).
Wypełnij karty pracy (mail).
Wykonaj ćwiczenia:   rozgrzewkę 
krążenie ramion, bioder, rozciąganie na 
dywanie, następnie 15 przysiadów z 
książką na głowie, 15 skłonów, licz do 15 
stanie na prawej potem 15 na lewej 
nodze.

mail

Edukacja wczesnoszkolna  
Jolanta Witczak   mail  
vulcan 

Cel: Znam lekturę ( c.d.)

Zrób domowy tor przeszkód i ćwicz (masz 
2 godz. wf)
Wypełnij karty pracy o lekturze oraz karty 
matematyczne.

Wykonaj podane dyktando.

https://view.genial.ly/5e96ad41043e350e09f85df8/presentation-rozmnozenie-chleba?fbclid=IwAR2WHKjzAgKmyv56-ZbbedfXyofaXuTb_bIKo720JwcnfSRtnRaIhputcpU
https://view.genial.ly/5e96ad41043e350e09f85df8/presentation-rozmnozenie-chleba?fbclid=IwAR2WHKjzAgKmyv56-ZbbedfXyofaXuTb_bIKo720JwcnfSRtnRaIhputcpU
https://view.genial.ly/5e96ad41043e350e09f85df8/presentation-rozmnozenie-chleba?fbclid=IwAR2WHKjzAgKmyv56-ZbbedfXyofaXuTb_bIKo720JwcnfSRtnRaIhputcpU
https://view.genial.ly/5e96ad41043e350e09f85df8/presentation-rozmnozenie-chleba?fbclid=IwAR2WHKjzAgKmyv56-ZbbedfXyofaXuTb_bIKo720JwcnfSRtnRaIhputcpU
https://view.genial.ly/5e96ad41043e350e09f85df8/presentation-rozmnozenie-chleba?fbclid=IwAR2WHKjzAgKmyv56-ZbbedfXyofaXuTb_bIKo720JwcnfSRtnRaIhputcpU
https://view.genial.ly/5e96ad41043e350e09f85df8/presentation-rozmnozenie-chleba?fbclid=IwAR2WHKjzAgKmyv56-ZbbedfXyofaXuTb_bIKo720JwcnfSRtnRaIhputcpU
https://view.genial.ly/5e96ad41043e350e09f85df8/presentation-rozmnozenie-chleba?fbclid=IwAR2WHKjzAgKmyv56-ZbbedfXyofaXuTb_bIKo720JwcnfSRtnRaIhputcpU
https://view.genial.ly/5e96ad41043e350e09f85df8/presentation-rozmnozenie-chleba?fbclid=IwAR2WHKjzAgKmyv56-ZbbedfXyofaXuTb_bIKo720JwcnfSRtnRaIhputcpU
https://drive.google.com/open?id=1S1rh3oyhchl7YvQ6JMFGmOh_lSxf0ujA
https://drive.google.com/open?id=1S1rh3oyhchl7YvQ6JMFGmOh_lSxf0ujA
https://drive.google.com/open?id=1S1rh3oyhchl7YvQ6JMFGmOh_lSxf0ujA
https://drive.google.com/open?id=1S1rh3oyhchl7YvQ6JMFGmOh_lSxf0ujA


Tydzień 6 - 20.04-25.04.2020

Edukacja wczesnoszkolna  
Jolanta Witczak   mail  
vulcan 

Cel: Znam lekturę ( c.d.)

Wypełnij karty pracy o lekturze.
Wykonaj ilustrację do lektury dowolną 
techniką.
Napisz w zeszycie : Jak oceniasz 
postępowanie bohaterów lektury i 
dlaczego?

Edukacja wczesnoszkolna  
Jolanta Witczak   mail  
vulcan 

Cel: Rozpoznaję emocje i  znam sposoby 
radzenia sobie z nimi

Przeczytaj rozdział  „Smutna rozmowa” 
(Podręcznik „Ala i Adam
na tropach zaginionego skarbu”, str. 147-
149).

Pomyśl  jakie argumenty, czyli co 
mogłoby przekonać rodziców bliźniaków 
do zmiany decyzji

Napisz ( zredaguj) prośby do rodziców z 
użyciem przygotowanych argumentów.

Wypełnij matematyczne karty pracy.

Wypełnij sprawdzian ortograficzny.

mail

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Posłuchaj piosenki z podręcznika ze 
strony 69 (ćwiczenie 12) - zaśpiewaj 
piosenkę, następnie przeczytaj na głos 
tekst piosenki.

Let's sing

j. angielski M. Watts magda.
watts.mw@gmail.com

Pupil's Book: Ćwiczenie 13 str 70 - zapisz 
zdania w zeszycie i prześlij mi zdjęcie na 
maila.

https://drive.google.com/open?id=1ytKM12rB5-54x6VT0V5FRq-4wxFtBM2a


Tydzień 5 - pośw
iąteczny - 15.04-17.04.2020

Jolanta Witczak edukacja 
wczesnoszkolna , dziennik 
vulcan, mail

 Środa   Temat: Przyjaźń – 
najcenniejszym skarbem
CZYTANIE  rozdziału „Zaginięcie Poli” 
(Podręcznik „Ala i Adam na tropach
zaginionego skarbu”, str. 142-144)
OMÓWIENIE  tekstu. Nazwij  emocje Ali i 
Irenki.
CECHY PRAWDZIWEGO 
PRZYJACIELA. Napisz kilka zdań na 
temat (klucz): „Przyjaźń jest 
najcenniejszym skarbem?”.
DODAWANIE I ODEJMOWANIE liczb 
dwucyfrowych, zadanie tekstowe 
(Ćwiczenia „Na tropach matematyki”, cz. 
2, str. 40).
ZAJĘCIA RUCHOWE. Zabawy 
zręcznościowe z piłką: chwyty, rzuty, 
podania.
Czwarek:   Temat: Mój przyjaciel
 Napisanie pytań, na które „Waleczne 
Serca” nie znają odpowiedzi. 
Wyjaśnienie,
o jakiej zasadzie „Walecznych Serc” 
zapomniały Ala i Irenka (Ćwiczenia 
„Zeszyt poszukiwacza skarbu”, str. 45).
Odpowiedz sobie na pytanie:  „Czy 
potrafisz być prawdziwym przyjacielem?”
Napisz notatkę na temat "Mój przyjaciel"
Wykonaj portret swojego przyjaciela( lub 
przyjaciół).
Piątek:   Temat: Wiosna
Samodzielne wyszukiwanie informacji na 
temat wiosny (np.kalendarz, oznaki..)
ZADANIA TEKSTOWE związane ze 
sklepem. Obliczanie wagi zamówionych 
towarów, wartości zakupów, reszty itp. 
(Ćwiczenia „Na tropach matematyki”, cz. 
2, str.-39).
NOTATKA O WIOŚNIE. Samodzielne 
redagowanie notatki ma temat wiosny na 
podstawie zebranych informacji, z 
wykorzystaniem ilustracji i zdań 
(Ćwiczenia „Dziennik badacza świata”, 
str. 38-39, „Wycinanki”, karta Wiosna)



Tydzień 5 - pośw
iąteczny - 15.04-17.04.2020

religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Niedziela Miłosierdzia Bożego. Obejrzyj 
prezentację. Narysuj i wyslij na podany 
adres, obraz Pana Jezusa Miłosiernego.

https://view.genial.
ly/5e89dc69ba81d90dfb591c89
/presentation-jezu-ufam-tobie-
katecheza-o-milosierdziu-kl2?
fbclid=IwAR2XYBSUgELfZar0g
qKoYxBoRAMrr7zU97t5trL1mC
590rSAcHbO_IXer-c

Można nauczyć się nowej 
piosenki zespołu Małe TGD :)

https://www.youtube.
com/watch?
v=1m3hc2X9_1E

j. angielski magda.watts.
mw@gmail.com

Tym razem ćwiczymy głośnie czytanie 
tekstu. Wysłuchaj i przeczytaj historyjkę z 
podręcznika ex. 9 p. 68 , a następnie 
poproś rodziców, aby nagrali jak czytasz 
tę historyjkę i prześlijcie filmik na mój 
adres e-mail. GOOD LUCK :)

link do wysłuchania historyjki

j. angielski magda.watts.
mw@gmail.com

Tym razem ćwiczymy głośnie czytanie 
tekstu. Wysłuchaj i przeczytaj historyjkę z 
podręcznika ex. 9 p. 68 , a następnie 
poproś rodziców, aby nagrali jak czytasz 
tę historyjkę i prześlijcie filmik na mój 
adres e-mail. GOOD LUCK :)

link do historyjki z książki

Świąteczna przerwa w nauce: 09.04.2020-14.04.2020
Tydzień 4 - przedświąteczny (06.04-08.04) - uczniowie dokańczają zadania z poprzednich tygodni, przygotowują i wysyłają świąteczne kartki

https://view.genial.ly/5e89dc69ba81d90dfb591c89/presentation-jezu-ufam-tobie-katecheza-o-milosierdziu-kl2?fbclid=IwAR2XYBSUgELfZar0gqKoYxBoRAMrr7zU97t5trL1mC590rSAcHbO_IXer-c
https://view.genial.ly/5e89dc69ba81d90dfb591c89/presentation-jezu-ufam-tobie-katecheza-o-milosierdziu-kl2?fbclid=IwAR2XYBSUgELfZar0gqKoYxBoRAMrr7zU97t5trL1mC590rSAcHbO_IXer-c
https://view.genial.ly/5e89dc69ba81d90dfb591c89/presentation-jezu-ufam-tobie-katecheza-o-milosierdziu-kl2?fbclid=IwAR2XYBSUgELfZar0gqKoYxBoRAMrr7zU97t5trL1mC590rSAcHbO_IXer-c
https://view.genial.ly/5e89dc69ba81d90dfb591c89/presentation-jezu-ufam-tobie-katecheza-o-milosierdziu-kl2?fbclid=IwAR2XYBSUgELfZar0gqKoYxBoRAMrr7zU97t5trL1mC590rSAcHbO_IXer-c
https://view.genial.ly/5e89dc69ba81d90dfb591c89/presentation-jezu-ufam-tobie-katecheza-o-milosierdziu-kl2?fbclid=IwAR2XYBSUgELfZar0gqKoYxBoRAMrr7zU97t5trL1mC590rSAcHbO_IXer-c
https://view.genial.ly/5e89dc69ba81d90dfb591c89/presentation-jezu-ufam-tobie-katecheza-o-milosierdziu-kl2?fbclid=IwAR2XYBSUgELfZar0gqKoYxBoRAMrr7zU97t5trL1mC590rSAcHbO_IXer-c
https://view.genial.ly/5e89dc69ba81d90dfb591c89/presentation-jezu-ufam-tobie-katecheza-o-milosierdziu-kl2?fbclid=IwAR2XYBSUgELfZar0gqKoYxBoRAMrr7zU97t5trL1mC590rSAcHbO_IXer-c
https://www.youtube.com/watch?v=1m3hc2X9_1E
https://www.youtube.com/watch?v=1m3hc2X9_1E
https://www.youtube.com/watch?v=1m3hc2X9_1E
https://drive.google.com/open?id=10sn7rZWrLvbPw1PmAcq23BMU1myvomQr
https://drive.google.com/open?id=1xoP1lHtNB9mzc5eBz0chGgxr5_1fncUc


tydzień III 30.03-03.04

Jolanta Witczak edukacja 
wczesnozkolna ( vulcan, 
gmail

Poniedziałek  Temat: Poznajemy 
zawody
Cel: Poznaję zawód lekarza

1.Przeczytaj informacje o zawodzie 
lekarza 
2.Napisz w zeszycie notatkę (cel, na 
środku strony - LEKARZ - wokół 
informacje, które zapamiętasz, 
możesz wykonać rysunek)
3. Wypełnij karty pracy
Punty 1,3 przesłane mailem
4. Wykonaj kolejną kartę do 
słownika "si" mail

Religia- Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com Temat: Niedziela Palmowa

https://view.genial.
ly/5e7b1c042263100e13dc
6c3b/presentation-untitled-

genially?
fbclid=IwAR1eeo8cN4P4R_
RSO3vVEw9kAyYomgl2kVU

Vp74WRmOpUcM1-pHQ-
kUy3uw Rekolekcje dla dzieci

https://www.
youtube.
com/watch?
v=pTyr8T7mZqE

Jolanta Witczak ( vulcan, 
gmail) edukacja 
wczesnoszkolna

Wtorek Temat: Poznajemy zawody  
Cel: Poznaję pracę pielęgniarki

Czytanie( ze zrozumieniem )
informacji na temat zawodu
Napisanie krótkiej notatki
Wypełnienie kart pracy (działania do 
100, cechy osobowości, 
dopasowywanie - rozszerzenie 
wiadomości).
Stworzenie kolejnej karty słownika 
ortograficznego "ci" 

https://view.genial.ly/5e7b1c042263100e13dc6c3b/presentation-untitled-genially?fbclid=IwAR1eeo8cN4P4R_RSO3vVEw9kAyYomgl2kVUVp74WRmOpUcM1-pHQ-kUy3uw
https://view.genial.ly/5e7b1c042263100e13dc6c3b/presentation-untitled-genially?fbclid=IwAR1eeo8cN4P4R_RSO3vVEw9kAyYomgl2kVUVp74WRmOpUcM1-pHQ-kUy3uw
https://view.genial.ly/5e7b1c042263100e13dc6c3b/presentation-untitled-genially?fbclid=IwAR1eeo8cN4P4R_RSO3vVEw9kAyYomgl2kVUVp74WRmOpUcM1-pHQ-kUy3uw
https://view.genial.ly/5e7b1c042263100e13dc6c3b/presentation-untitled-genially?fbclid=IwAR1eeo8cN4P4R_RSO3vVEw9kAyYomgl2kVUVp74WRmOpUcM1-pHQ-kUy3uw
https://view.genial.ly/5e7b1c042263100e13dc6c3b/presentation-untitled-genially?fbclid=IwAR1eeo8cN4P4R_RSO3vVEw9kAyYomgl2kVUVp74WRmOpUcM1-pHQ-kUy3uw
https://view.genial.ly/5e7b1c042263100e13dc6c3b/presentation-untitled-genially?fbclid=IwAR1eeo8cN4P4R_RSO3vVEw9kAyYomgl2kVUVp74WRmOpUcM1-pHQ-kUy3uw
https://view.genial.ly/5e7b1c042263100e13dc6c3b/presentation-untitled-genially?fbclid=IwAR1eeo8cN4P4R_RSO3vVEw9kAyYomgl2kVUVp74WRmOpUcM1-pHQ-kUy3uw
https://view.genial.ly/5e7b1c042263100e13dc6c3b/presentation-untitled-genially?fbclid=IwAR1eeo8cN4P4R_RSO3vVEw9kAyYomgl2kVUVp74WRmOpUcM1-pHQ-kUy3uw
https://www.youtube.com/watch?v=pTyr8T7mZqE
https://www.youtube.com/watch?v=pTyr8T7mZqE
https://www.youtube.com/watch?v=pTyr8T7mZqE
https://www.youtube.com/watch?v=pTyr8T7mZqE
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Jolanta Witczak edukacja 
wczesnozkolna ( vulcan, 
gmail

Środa  Temat: Różne sposoby 
porozumiewania się
1. Pomyśl jak dawniej 
porozumiewano się, a jak dziś
2. Notatka -burza mózgu, mapa 
myśli. W jaki sposób kontaktujemy 
się z kimś, kto
jest od nas daleko? (listownie, za 
pośrednictwem Internetu, np.: e-
mail, Skype, SMS, komunikatory, 
telefonicznie)
Pomyśl: Jakie są różnice pomiędzy 
różnymi sposobami komunikowania 
się?
3. Dziennik pisarza str. 108, 109, 
110, 111                                                                                                                 
4.  Zobacz i posłuchaj https://www.
youtube.com/watch?v=xWi6eSpl210
rozpoznaj jak najwięcej  kwiatów 
zwłaszcza wiosennych (krokus, 
sasanka, przylaszczka, tulipan, 
pierwiosnek, mlecz, rumianek..itd) 
oraz zwierzęta.
5. Wykonaj do tej muzyki ćwiczenia 
gimnastyczne siedząc/leżąc na 
dywanie  (np. skłony nogi prosto 
10x, skłony nogi szeroko 10x, nogi 
za głowę 10x, nogi w górę-świeca 
10x, unoszenie bioder 10x itp.)

Jolanta Witczak edukacja 
wczesnozkolna ( vulcan, 
gmail

Czwartek   Temat: Kapitan i jego 
załoga
1. Czytanka str. 100-101
2. Wyszukaj w tekście i podkreśl 
ołówkiem opis marynarzy,
3. Wymyśl opowieść o marynarzach, 
zbuduj swoją łódź (z koca, 
poduszek) i pobaw się w Wielką 
wyprawę.
4. Matematyka str.36 zadanie 1
str. 37 zadanie 1.
5. Wykonaj zabawkę dla zręcznego 
marynarza z rolki papieru (mail).  

Przeczytaj informacje i 
ciekawostki o życiu na 

morzu. mail



tydzień III 30.03-03.04

Jolanta Witczak edukacja 
wczesnozkolna ( vulcan, 
gmail

Piątek    TEMAT: Radość pisania
Cel: Potrafię ułożyć opowiadanie.
Uzupełnianie treści poprzez 
wpisywanie brakujących liter 
(Ćwiczenia
„Dziennik pisarza”, cz. A, str. 112).
CZYTANIE treści listu – wstępu do 
napisania opowiadania, którego 
bohaterem jest rozbitek Marek – 
autor listu.
BUDOWA OPOWIADANIA. Pamiętaj o 
budowie opowiadania (wstęp, 
rozwinięcie, zakończenie).
PRACA PISEMNA. Pisanie 
opowiadania, które zaczyna się od 
zdania: „Fale wyrzuciły mnie na 
brzeg”. Dzieci tworzą dalszą historię 
na podstawie treści listu (Ćwiczenia 
„Dziennik pisarza”, cz. A, str. 112). 
ODEJMOWANIE LICZB dwucyfrowych 
dowolnym sposobem. Zapis sposobu 
liczenia (Ćwiczenia
„Na tropach matematyki”, cz. 2, str. 
36, z. 2, str. 37, z. 2).

J. angielski Magdalena 
Watts, dziennik 
elektroniczny, email: 
magda.watts.
mw@gmail.com

Pamiętasz pisownię wszystkich 
poznanych liczebników? one, two, 
three, four, five, six, seven, eight, 
nine, ten, eleven, twelve. UWAGA! 
Wprowadzamy kolejne 13 - thirteen, 
14 - fourteen, 15 - fifteen. Ułóż 
krzyżówkę dla sojego kolegi / swojej 
koleżanki tak, aby przećwiczyć 
pisownię poznanych wcześniej jak i 
nowych liczebników w j. angielskim. 
Gratuluję wykonania zadania z 
ubiegłego tygodnia! Gry były 
doskonałe:)

Informatyka Agnieszka 
Szałaj  aszalaj@wp.pl

w programie Paint proszę o 
wykonanie rysunku o tematyce 
wielkanocnej

pracę proszę przesłać na 
adres aszalaj@wp.pl
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tydzień II 23.03-27.03

edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

 Poniedziałek: Temat dnia : Delfiny – cud 
natury.
Cel (do zeszytu) Wypowiadam się  na temat 
życia delfinów.

 Stworzenie  notatki na podstawie 
opowiadania J. Białobrzeskiej „Delfin” i 
tekstów z książek przyrodniczych (tzn. w 
zeszycie - rysunek delfina na środku - 
wokół informacje/ ciekawostki).
Samodzielne uzupełnianie zdań na 
podstawie opowiadania
„Delfin” (Ćwiczenia „Dziennik pisarza”, cz. 
A, str. 98, Uzupełnianie zdań wyrazami o 
znaczeniu przeciwnym (Ćwiczenia „Dziennik 
pisarza”, cz. A, str. 99).
Porównywanie sum, różnic, iloczynów i 
ilorazów Znaki: <, >, =. (Ćwiczenia „Na 
tropach matematyki”, cz. 2, str. 32-33).

Wykonanie kolejnej karty słownika "ch".
Ćwiczenia gimnastyczne :)

j. angielski

Ułóż grę edukacyjną z wykorzystaniem 
nazw zwierząt poznanych na lekcji: parrot, 
bird, chimp, snake, fish, frog, cat, dog, 
horse, rabbit, Może to być gra planszowa 
lub memo lub jakakolwiek inna twojego 
własngo projektu. Po powrocie do szkoły 
zagramy w wasze gry! Nie mogę się 
doczekać :) Jeśli jest taka możliwość poproś 
rodzica o przesłanie zdjęcia wykonanej gry 
na mój adres email: magda.watts.
mw@gmail.com

Jeśli to możliwe proszę o 
przesłąnie zdjęć gry wykonanej 

przez dzieci

poprzez dziennik 
elektroniczny lub 

magda.watts.
mw@gmail.com

edukacja wczesnoszkolna

Wtorek:Temat dnia: W morskich głębinach
Cel: Potrafię opisać delfiny (do zeszytu)

Klucz - (rysunek klucza a w nim piszemy:) 
Delfiny są uważane za najinteligentniejsze 
zwierzęta wodne na świecie.
Pod kluczem (w kilku zdaniach, 5<)  
wypowiadamy się na ten temat. 

 sprawdzenie wiadomości: (mail)
Karta pracy „To już wiem o delfinach” 
mnożenie - karta pracy

Kolejna karta do słownika "Ś".



tydzień II 23.03-27.03

eduacja wczesnszkolna

Środa:Temat : Bajka - wydarzenia realne i 
fantastyczne.
Czytanie bajki „Złota rybka” (Ćwiczenia 
„Dziennik pisarza”, cz. A, str. 102-103). 
Numerowanie zdań zgodnie z kolejnością 
wydarzeń (Ćwiczenia „Dziennik
pisarza”, cz. A, str. 104). Do zeszytu:Bajka 
– krótki utwór literacki zawierający morał, 
często jest wierszowany, czasem 
żartobliwy.
ZROZUMIENIE treści i morału płynącego z 
bajki. Czytanie przysłów i wyjaśnianie ich 
znaczenia.
Podkreślenie przysłowia, które pasuje do 
omawianej bajki (Ćwiczenia „Dziennik 
pisarza”, cz. A,
str. 104).
Wymyślenie i opowiedzenie własnej bajki 
(tytuł, treść, morał). 
Zadanie dodatkowe dla pracowitych i 
chętnych: Zapisanie bajki i wykonanie 
ilustracji.
Kolejna karta do słownika "ć"
Ćwiczenia „Na tropach matematyki”, cz. 2, 
str. 34, 35.

religia

https://view.genial.
ly/5e76529f0fcfb90d9f909014/interactive-image-
interactive-image

katechezasp363@gmail.
com

edu wczesnoszkolna

Czwartek                                                   
Cel: Potrafię napisać list do kolegi.

Na kartce A4 piszemy list do  kolegi lub 
koleżanki obok którego siedzimy w klasie.
Pamiętamy o zasadach pisowni. Można 
dodać elementy dekoracyjne.
Proszę aby listy były dłuższe (10<). Listy 
przekażemy sobie po powrocie.
Karty pracy (mail).
Kolejna karta do słownika (ń) 

edu wczesnoszkolna

Piątek             Cel: Potrafię ułożyć i zapisać 
zaproszenie. (w zeszycie)

Napisz zaproszenie (na dowolną 
uroczystość). Możesz ozdobić.

(W zeszycie do matematyki) Ułóż przepis na 
sałatkę dla swojej rodziny: - podaj listę 
potrzebnych produktów i ich ceny. Na 
zakupy nie możesz wydać więcej niż 100 zł. 
Napisz 2 działania- ile kosztowały produkty, 
ile ci zostało (ze 100 zł)?
Wykonaj kolejną kartę do słownika (ź)

https://view.genial.ly/5e76529f0fcfb90d9f909014/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5e76529f0fcfb90d9f909014/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5e76529f0fcfb90d9f909014/interactive-image-interactive-image


2b tydzień I 16.03-20.03

j. angielski

Przeczytaj na głos historyjki z modułu 5 - 
zapamiętaj pisownię nowych słów oraz 
przyimków miejsca (on, in under)

czytanie zostanie sprawdzone 
na lekcji po powrocie do szkoły

Poprzez dziennik 
elektroniczny

religia
Narysuj koszyczek wielkanocny lub palmę 
wielkanocną

odpowiedz na pytania: dlaczego 
niesiemy palmy do kościoła? co 
znaczą poszczególne artykuły w 

koszyczku wielkanocnym?
katechezasp363@gmail.

com
edukacja polonistyczna Czytanie tekstu z podręcznika str. 94-97

 ćwiczenia str. 98-99 Diennik elektroniczny
edukacja matematyczna ćwiczenia str. 19 mailowo
edukacja plastyczna malowanie farbami "Morza i oceany"

eduacja polonistyczna
Bohaterowie podręcznika "Ala i Adam" 
charakterystyka postaci, 
Pisanie listu do ulubionej postaci z 
podręcznika

edukacja techniczna
Przygotowanie plakatu "Mój ulubiony 
bohater"

edkacja matematyczna Rozwiązywani zadań tekstowych str. 20-21

zajęcia z informatyki Zadania z klasy 2 www.pisupisu.pl kontakt przez dziennik
www.matzoo.pl

edu polonistyczna/plastyczna

Stworzenie własnego słownika 
ortograficznego ( na kartkach A4 rysujemy 
kolejno jak najwięcej przedmiotów 
zawierających litrę : rz, ż, h, ch, u, ó, si, ś, 
zi, ź, ni , ń)  na drugiej stronie tworzymy 
notakę z zasadami pisowni danej litery. To 
12 kartek -1 kartka to jedna litera - praca 
rozłożona na 2 tygodnie. Czytamy lektury: 
"Drzewo do nieba", "Afryka Kazika". 
Piszemy list do swojego kolegi.

Słowniki będą sprawdzone i 
wykorzystywane na zajęciach.

edu matematyczna

Powtarzamy i ćwiczymy mnożenie i 
dzielenie do 50. Powtarzamy: liczby 
rzymskie, odczytywanie zegara, obliczenia 
kalendarzowe, odcinki.  . Kartkówka po powrocie

http://www.pisupisu.pl
http://www.matzoo.pl
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edukacja wczesnoszkolna

Poniedziałek 16.03.2020                  
Wykonanie kolejnych kart do słownika 
ortograficznego. Na kartce A4 piszemy 
literę ż i wokół niej rysujemy przedmioty z 
tą literą (na początku, w środku, na końcu). 
Na odwrocie tworzymy notatkę  zasadach 
jej pisowni. W kolejnych dniach kolejna  
litera.
Czytamy lekturę "Drzewo do nieba". 
Przygotowanie pytań (>7) do wywiadu z 
osobami dorosłymi na temat: "Co to jest 
szacunek?."
Utrwalamy mnożenie i dzielenie (x2 i  x3)
Codziennie ćwiczymy obliczenia zegarowe, 
kalendarzowe, liczby rzymskie, dodawanie, 
odejmowanie do 100 - po powrocie 
odbędzie się sprawdzian poprawkowy 
(semestralnego).
Codziennie czytamy lektury.                                                         
Wtorek: Wykonanie kolejnej karty słownika 
"rz".
Stworzenie notatki w zeszycie z wywiadu o 
szacunku.
Zapisujemy w zeszycie cel: wiem co to 
oznaczy szacunek. Data.
Notatka do wyrazu SZACUNEK.
Mnożenie i dzielenie (x2 i x3).
Codziennie wykonujemy ćwiczenia 
gimnastyczne: rozgrzewka, skłony, 
brzuszki, podskoki, rowerek.
Praca plastyczna RYBA - wycinamy kształt 
ryby, składamy na pół i nacinamy - wzór na 
mailu ( ryba na dekorację - tablica szkolna 
).                                  Środa:    
Wykonanie karty słownika "ó"
Mnożenie i dzielenie (x4).
Stworzenie plakatu (A4) na temat 
"Szacunek".
Dodawanie liczb w zakresie 100 różnymi 
sposobami (Ćwiczenia „Na tropach
matematyki”, cz. 2, str. 27).               
Czwartek:   Wykonanie karty słownika "u" 
obrazki +  zasady pisowni.
Notatka w zeszycie:
Cel - Potrafię wyszukać na mapie morza i 
oceany oraz informacje o żeglarzach.

Wyszukiwanie na mapie i na globusie mórz i 
oceanów.
Zapisanie ich w zeszycie (pamiętaj wielka 
litera w nazwach
geograficznych). 
Czytanie o wyprawach morskich, słynnych 
żeglarzach.
„Morza i oceany” (Podręcznik „Radosne 
odkrywanie
świata”, str. 94-95).
Zapisanie notatki "Najwięksi żeglarze" - 
metodą ok zeszyt (mapa myśli).

praca z ćwiczeniami (Ćwiczenia „Dziennik 
badacza świata” str. 26,
„Wycinanki”, karta Mieszkańcy 
koralowców).                Piątek:        
Wykonanie karty słownika z literą "H" 
obrazki + zasady pisowni.
Mnożenie i dzielenie( x4 i  x5). Utrwalenie. 
Liczenie dziesiątkami i setkami (Ćwiczenia 
„Na tropach matematyki”,
cz. 2, str. 28).                      sprawdzian poprawkowy


