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Religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gmail.
com

Temat: Boże Miłosierdzie. https://view.genial.
ly/5e98223437cbd20d78d57e6d/p
resentation-swieta-faustyna-i-
boze-milosierdzie?
fbclid=IwAR2Ft8sGm7lFfQSvSt1u
hwNkSkaTJHvcTTTx6BAK70ce9b
dCVOkumnlHoGo

Można nauczyć się  nowej piosenki 
Magdy Anioł

https://www.youtube.
com/watch?
v=X219S_0h5Ns

Edukacja 
Wczesnoszkolna, 
Małgorzata Poręba,
poreba.sp363@gmail.
com

(21.04.)Edukacja polonistyczna i 
przyrodnicza,Temat:Planeta Ziemia, CEL:
Przypominam sobie najważniejsze 
informacje o Ziemi. Omawiam działalność 
człowieka- wydobycie bogactw 
naturalnych.Wiem, czym zajmuje sie 
ekolog.

Dokładny scenariusz przesłąny 
Rodzicom e-mail

https://www.youtube.com/watch?
v=_SKe11ntnGc- piosenka o Ziemi

https://www.
dailymotion.
com/video/x2tlrqo

Edukacja 
Wczesnoszkolna, 
Małgorzata Poręba,
poreba.sp363@gmail.
com

(21.04) Edukacja matematyczna Temat::
Rozwiazuję Quiz,Cel:Utrwalam 
wiadomości dot.pojęć: całość, połowa, 
ćwiartka.Obliczenia zegarowe 

Dokładny scenariusz przesłąny 
Rodzicom e-mail

Edukacja 
Wczesnoszkolna, 
Małgorzata Poręba,
poreba.sp363@gmail.
com

(22.04)Edukacja polonistyczna i 
przyrodnicza Temat: Co się dzieje ze 
śmieciami?CEL:Wiem, co to jest 
segregacja śmieci i dlaczego jest tak 
ważna?Redaguję ogłoszenie zachęcające 
do segregacji śmieci. Projektuję i wykonuję 
eko-bizuterię.

Dokładny scenariusz przesłąny 
Rodzicom e-mail

https://www.youtube.com/watch?v=cZ-
nwKdwPc4  Moja planeta

https://www.youtube.
com/watch?
v=v_wtt16fgew-

Edukacja 
Wczesnoszkolna, 
Małgorzta Poręba, 
poreba.sp.363@gmail.
com

(22.04)Edukacja matematyczna Temat:
Powtarzam wiadomości o liczbie i cyfrze.
CEL: Obliczam sumy i róznice, dodaję i 
odejmuję sposobem pisemnym,rozwiązuję 
zadania tekstowe.

Dokładny scenariusz przesłąny 
Rodzicom e-mail

www.matzoo, 
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Edukacja 
Wczesnoszkolna, 
Małgorzata Poręba, 
poreba.sp.363@gmail.
com

(23.04) Edukacja polonistyczna i 
przyrodnicza: Parki Narodowe, CEL: Znam 
wybrane Parki Narodowe, zasady, które 
nalezy przestrzegać na ich terenie. 
Ogladam film przyrodniczy, czytam 
informacje w książkach i pdręcznikach na 
temat parków, poznaje ziwerzęta , rośliny, 
pracuje z mapą.

Dokładny scenariusz przesłąny 
Rodzicom e-mail

https://www.youtube.
com/watch?v=-
RrURaLaGfs-

Edukacja 
Wczesnoszkolna, 
Małgorzata Poręba,
poreba.sp363@gmail.
com

(23.04) Edukacja matematyczna. Temat: 
W sklepie.Obliczenia pieniężne,CEL: 
Potrafię obliczyć , ile trzeba zapłacić za 
towar. Pamiętam,że wykonując działania 
matematyczne, dodaję lub odejmuję od 
siebie liczby zapisane w takich samych 
jednostkach.

Dokładny scenariusz przesłąny 
Rodzicom e-mail

Edukacja 
Wczesnoszkolna, 
Małgorzta Poręba, 
poreba.sp.363@gmail.
com

Edukacja muzyczna:Proponuję 
instrumenty, za pomoca których mozna 
dźwiekowo zilustrować rózne zjawiska 
przyrody, słucham piosenki o Ekologii, 
utrwalam znane mi piosenki, wykonuję 
instrument z odpadów

https://www.youtube.com/watch?
v=pRNtFXew_VE-

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=1S1rh3oyhchl7YvQ6JMFGmO
h_lSxf0ujA
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Edukacja 
Wczesnoszkolna, 
Małgorzata Poręba,
poreba.sp363@gmail.
com

(24.04) Edukacja polonistyczna i 
przyrodnicza, Temat:Przyroda wokół nas. 
CEL:Wiem, gdzie mieszkam, znam swój 
adres. Potrafię opisać okolicę w której 
mieszkam. Poznaję różne sposoby 
ogrzewania domów, zwracam uwage na 
ogrzewanie ekonomiczne.Wykonuję projrkt 
pokoju w którym chciałbym mieszkać 
dowolna techniką.Utrwalam część mowy-
liczebnik.

Dokładny scenariusz przesłany 
Rodzicom- e-mail

https://www.youtube.com/watch?v=PYd88-
RyaLs

Edukacja 
Wczesnoszkolna, 
Małgorzta Poręba, 
poreba.sp.363@gmail.
com

(24.04) Edukacja matematyczna Temat:
Waga brutto,netto,tara. CEL:Wiem, co 
oznacza waga netto, brutto, tara. Utrwalam 
jednostki masy, znam ich skróty.

Dokładny scenariusz przesłany 
Rodzicom- e-mail

WF, A. Madyniak 
wfmadyniaksp363@gmail
.com

Poznajemy sposoby wykonywania ćwiczeń 
oddechowych.
Proszę obejrzyjcie krótki filmik w którym 
zobaczycie jak prawidłowo oddychać. 
Zwróćcie uwagę na dwa sposoby 
oddychania: oddychanie całą klatką 
piersiową i tzw. oddychanie przeponowe 
(brzuszne). Skupcie się na tym drugim 
sposobie oddychania i spróbujcie jak 
najczęściej w ciągu dnia stosować go 
podczas wykonywania różnych czynności 
codziennych (nauka, zabawa, sprzątanie 
itd.). Napiszcie jak Wam poszło.
Pozdrawiam wszystkich i do dzieła 
P.S. Żeby na początku nie oglądać reklam 
kliknijcie "pomiń reklamy".

https://www.youtube.com/watch?
v=00Q9y8EVAe0

j. angielski Barbara 
Baumert, angielski.
sp363@gmail.com

Str. 42 ćw. 1, str. 43 ćw. 4 i 5. Naucz się 8 
czasowników, które znajdują się u góry 
strony 42/43.

https://issuu.
com/ciochon/docs/newsmiles-3-ss/34
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