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Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt
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podstawowych
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rozszerzonych

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 
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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

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
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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.
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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. 55


