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Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 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.
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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

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
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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

https://drive.google.com/open?id=1aTo8mZ88mHFOPsG5qW0AI5BKe6gzBWbe

