
Zalecenia dla uczniów klasy I 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

7.05.2020 
EDUKACJA ZINTEGROWANA 

1.  Edukacja polonistyczna 

 Podręcznik str.60 zad. 1 i 2 – naucz się czytać sylaby i rozmowę mamy z Wojtkiem, 
odpowiedz na pytania pod tekstem, podkreśl wyrazy i sylaby zawierające dwuznak dż. 

 Ćwiczenia str.60 zad. 1i 2 -  nauka pisania dwuznaku dż i Dż ( zwrócenie uwagi na fakt, 
że dwie litery: d ż oraz D ż to jedna głoska). 

 Zapisz w zeszycie dwuznak dż i Dż i przepisz wyrazy, które podkreśliłeś w czytance na 
str. 60.     

 
 Ułóż i zapisz w zeszycie, pod słowem Zadanie, trzy ładne zdania z poznanymi dzisiaj 

wyrazami z dwuznakiem dż.  

 Pobaw się słowami i potrenuj wyraziste wypowiadanie następującego zdania: 
 W dżdżysty dzień dżokej zabrał dżdżownicę do dżungli. 

 
2.  Edukacja matematyczna 

 Ćwiczenia str. 50 zad. 1 i 2 – podczas obliczeń  skorzystaj z pomocy, które wykonałeś 
wczoraj. 

 W zeszycie w kratkę, pod słowem Lekcja,  zapisz rozwiązania i odpowiedzi do zadań 
tekstowych: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Poćwicz liczenie pieniędzy: https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/  
 

 
 
 

Zad. 1. 
Ołówek kosztuje 7 zł, a długopis jest od niego o 20 zł 
droższy. Ile kosztuje długopis? 
Zad.2. 
Książka „Wiersze” J.Tuwima kosztuje 30 zł, a książka 
„Brzechwa dzieciom” jest o 7 zł tańsza. Ile kosztuje 
książka „Brzechwa dzieciom”? 
 

https://szaloneliczby.pl/liczenie-pieniedzy/


JĘZYK ANGIELSKI 

 

Otwieramy podręcznik na str. 62 i znajdujemy historyjkę na płycie. 

Posłuchaj i prześledź obrazki następnie odpowiedz na pytania ( ustnie): 

1. Wymień po angielsku nazwy zwierzątek, które widzisz na obrazkach w historyjce. 

Odpowiedz po polsku: 

2. Czy Julie ma jakieś zwierzątko ?  

3. Czy Mark ma jakieś zwierzątko? 

4. Czy Mark jest szczęśliwy? Dlaczego? 

5. Czy ktoś może mu pomóc? 

6. Co zrobiła Zabadella? 

7. Jak na końcu historyjki czuł się Mark? 

Następnie spójrz na str. 63 (podręcznik) i powiedz po angielsku jakiego koloru są zwierzątka 

na obrazkach. 

 Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 41 ćw. 1, 2. 

Ćwiczenie 2 (str 41): pokoloruj następująco: 

The hamster is grey. 

The cat is brown. 

The fish is blue. 

The parrot is green. 

The dog is black. 

The rabbit is orange. 

 

RELIGIA 

Temat: Dobry Pasterz prowadzi mnie przez życie. /podręcznik str.126/ 

 

Zapraszam cie do obejrzenia prezentacji. 

https://view.genial.ly/5eaef10447bad90d6e96ea58/interactive-image-dobry-pasterz-

prowadzi-nas-przez-

zycie?fbclid=IwAR3ZLOPOQSxP4l_ciU0MmB0aCJacM9Ft3bnqCm3zkmVwgkH_BpR8f3IlTa8 

https://view.genial.ly/5eaef10447bad90d6e96ea58/interactive-image-dobry-pasterz-prowadzi-nas-przez-zycie?fbclid=IwAR3ZLOPOQSxP4l_ciU0MmB0aCJacM9Ft3bnqCm3zkmVwgkH_BpR8f3IlTa8
https://view.genial.ly/5eaef10447bad90d6e96ea58/interactive-image-dobry-pasterz-prowadzi-nas-przez-zycie?fbclid=IwAR3ZLOPOQSxP4l_ciU0MmB0aCJacM9Ft3bnqCm3zkmVwgkH_BpR8f3IlTa8
https://view.genial.ly/5eaef10447bad90d6e96ea58/interactive-image-dobry-pasterz-prowadzi-nas-przez-zycie?fbclid=IwAR3ZLOPOQSxP4l_ciU0MmB0aCJacM9Ft3bnqCm3zkmVwgkH_BpR8f3IlTa8


 

Wykonaj ćwiczenie ze str.127/Jeśli ktoś nie ma książki-, bo została w szkole  proszę o kontakt 

ze mną powiem  jak ją odebrać/. 

 

Dodatkowa praca dla chętnych: 

Tworzymy na 100 rocznicę urodzin prezentację o patronie szkoły. Wykorzystam do niej prace 

plastyczne  zrobione  przez uczniów. Jest jednak możliwość wykonania dodatkowego 

zadania. Bliższe informacje będą podane jutro na stronie klasy. Proszę o zapoznanie się  

 

 

 


