
dla klasy 1a wychowawczyni: Małgorzata Kauszel

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

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

Znajdź pary: słówko - obrazek. Na maila 
poproszę zrzut ekranu po wykonaniu 
zadania

https://learningapps.
org/display?v=p0cety90a20

Tydzień 6 - 20.04-25.04.2020

religia https://drive.google.
com/file/d/1FuXELgLSPP0m8Z
uIEz_1c62xVfMmuz-M/view?
usp=sharing

https://view.genial.
ly/5e9c4755f69c430d82630
3cb/guide-niedziela-dzien-
panski-kl2?fbclid=IwAR0-
mnpoluizFIzVEtPe50U_UX
B1Bqm46DNHRUva7H-
adamcmMkinqHDd2g

Edukacja wczesnoszkolna 
Małgorzata Kauszel 
dziennik elektroniczny 
Vulcan oraz email klasowy

Podręcznik "Radosne odkrywanie świata" 
– str. 66-71;
Ćwiczenie - "Na tropach Alfabetu" – str. 
65; 68-71; 112;
Ćwiczenie - "Na tropach matematyki" cz.1 
- str. 101-104                                                           
Ćwiczenie - "Na tropach matematyki" cz.2 
- str. 3-13  
Ćwiczenie "Idę do klasy 2" – str. 38 - 41; 
54;

Dodatkowe materiały Uczniów otrzymają 
na klasowego email-a.

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

Agnieszka Grzyb j. angielski Proszę otworzyć link do teściku obok, 
proszę, aby dzieci zrobiły odpowiedzi na 
kartce lub jeśli jest taka możliwość na 
wydruku (nie jest to konieczne).

https://drive.google.com/open?
id=12Z8QunKca4qqzUtA6B1L
U2v0h9LeRNfp

https://learningapps.org/display?v=p0cety90a20
https://learningapps.org/display?v=p0cety90a20
https://drive.google.com/file/d/1FuXELgLSPP0m8ZuIEz_1c62xVfMmuz-M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FuXELgLSPP0m8ZuIEz_1c62xVfMmuz-M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FuXELgLSPP0m8ZuIEz_1c62xVfMmuz-M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FuXELgLSPP0m8ZuIEz_1c62xVfMmuz-M/view?usp=sharing
https://view.genial.ly/5e9c4755f69c430d826303cb/guide-niedziela-dzien-panski-kl2?fbclid=IwAR0-mnpoluizFIzVEtPe50U_UXB1Bqm46DNHRUva7H-adamcmMkinqHDd2g
https://view.genial.ly/5e9c4755f69c430d826303cb/guide-niedziela-dzien-panski-kl2?fbclid=IwAR0-mnpoluizFIzVEtPe50U_UXB1Bqm46DNHRUva7H-adamcmMkinqHDd2g
https://view.genial.ly/5e9c4755f69c430d826303cb/guide-niedziela-dzien-panski-kl2?fbclid=IwAR0-mnpoluizFIzVEtPe50U_UXB1Bqm46DNHRUva7H-adamcmMkinqHDd2g
https://view.genial.ly/5e9c4755f69c430d826303cb/guide-niedziela-dzien-panski-kl2?fbclid=IwAR0-mnpoluizFIzVEtPe50U_UXB1Bqm46DNHRUva7H-adamcmMkinqHDd2g
https://view.genial.ly/5e9c4755f69c430d826303cb/guide-niedziela-dzien-panski-kl2?fbclid=IwAR0-mnpoluizFIzVEtPe50U_UXB1Bqm46DNHRUva7H-adamcmMkinqHDd2g
https://view.genial.ly/5e9c4755f69c430d826303cb/guide-niedziela-dzien-panski-kl2?fbclid=IwAR0-mnpoluizFIzVEtPe50U_UXB1Bqm46DNHRUva7H-adamcmMkinqHDd2g
https://view.genial.ly/5e9c4755f69c430d826303cb/guide-niedziela-dzien-panski-kl2?fbclid=IwAR0-mnpoluizFIzVEtPe50U_UXB1Bqm46DNHRUva7H-adamcmMkinqHDd2g
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
https://drive.google.com/open?id=12Z8QunKca4qqzUtA6B1LU2v0h9LeRNfp
https://drive.google.com/open?id=12Z8QunKca4qqzUtA6B1LU2v0h9LeRNfp
https://drive.google.com/open?id=12Z8QunKca4qqzUtA6B1LU2v0h9LeRNfp


dla klasy 1a wychowawczyni: Małgorzata Kauszel

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 6 - 20.04-25.04.2020

Agnieszka Grzyb j. angielski zad 1) z nagraniem,( link do audio obok, 
nagranie 08 Smiles 1. Module test 6 
Audio) proszę, aby dzieci przerysowały 
na kartce 5 obrazków z zadania 1 i 
słuchając nagrania ponumerowały je. 
Zadanie 2) 1 - c, 2 - ...., 3 - ....., 4 - ....... 
Zadanie 3) - proszę, żeby dzieci napisały 
brakujące słowa. Wszystkie zadania 
robimy na jednej  kartce. Proszę o 
wysłanie pracy do mnie nie wcześniej niż 
w pierwszym tygodniu maja. 

https://vipclub.egis.com.
pl/pl/szkolapodstawowa/smiles/
smiles_1_module_tests
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