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Tydzień 11 25.05-29.05

jęz. ang., Agnieszka Grzyb zadanie na ten tydzień: All about me - 
zamieściłam w ogłoszeniach na 
Teamsach, zrobioną pracę 
zamieszczamy w swoich folderach

Agnieszka Szałaj                  
zajecia komputerowe

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

religia https://drive.google.
com/file/d/1zoJCvc6VM2-
Gtq1CslGzDpS6BuUyNx6f/vie
w?usp=sharing

Agnieszka Szałaj 
aszalaj@wp.pl

Treść zadania umieściłam w folderze 
Zadania w Teams

j. niemiecki, Maria 
Adamczyk, 
niemiecki1sp363@wp.pl

Odbądź lekcję razem z Tosią, spróbuj 
powtarzać po niej.

https://youtu.
be/4nSND8HPDYE

edukacja wczesnoszkolna 
Sylwia Strigl- Marek 
sstriglmarek@gmail.com

- czytanka od str. 28 do 35,                       
-  zeszyt do j. polskiego: " Jaka jest 
(chodzi o cechy charakteru) i jak wygląda 
moja mama?"- proszę opisać mamę. 
(min. 5 zdań),                                                
- matematyka: proszę, aby dzieci 
zmierzyły w swoim domu dywan, biurko, 
drzwi następnie narysowały w zeszycie z 
matematyki te przedmioty i zapisały 
wymiary,                                                          
- plastyka: laurka dla Mamy,                                     
- muzyka: nauka piosenki o Mamie pt. 
"Jesteś Mamo skarbem mym"

pomocne linki do plastyki:                          
https://www.youtube.
com/watch?v=ZCybVZmHNz4,
https://www.youtube.
com/watch?v=GCS5xqDWenU,
https://www.youtube.
com/watch?v=hnBEEi-CLMI                         
dwa linki do nauki piosenki, 
pierwszy do posłuchania jak 
inne dzieci wykonują tą 
piosenkę, drugi z linią 
melodyczną i słowami 
(karaoke):                        https:
//www.youtube.com/watch?
v=RvHfN-4Va4g,
https://www.youtube.
com/watch?v=SaTtm_Xo9U8

Lekcje online: środa 20 maja 
od godziny 10.00 do 15.15 i w 
czwartek 21 maja od godziny 
10.00 do 15.15.

j. niemiecki, Maria 
Adamczyk, 
niemiecki1sp363@wp.pl

Dopasuj czynności do obrazka, 
rozwiązania proszę przesłać na Teams

https://learningapps.
org/display?v=pnzgivn0520
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jęz.ang A.Grzyb obejrzyjcie odcinek Steva i Maggie, 
pamietajcie o powtarzaniu słówek za 
Stevem

https://www.youtube.
com/watch?v=WeWv_dwnX7Y

jęz.ang A.Grzyb obok zamieszczam trzy linki do gier 
językowych, które pomogą utrwalić 
słownictwo z ostatniego tygodnia. Dwa 
nowe wyrazy to: hall-korytarz i dining 
room - jadalnia. Pierwsza gra: memory

https://learningapps.
org/4832411

jęz.ang A.Grzyb w drugiej grze dopasowujemy podpisy do 
obazków

https://learningapps.
org/9540359

jęz.ang A.Grzyb po wejściu do tej gry, przy każdym  
pytaniu kliknij - odczytaj na każdym 
prostokącie, potem po wysłuchaniu 
wyrazów, kliknij właściwy (ptaszek ✔ ) 

https://learningapps.
org/9713195

religia https://drive.google.
com/file/d/1jwQEkaLe1bRTXcf
NOfQ_d5eDfehIMOvm/view?
usp=sharing
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