
dla klasy 1c wychowawczyni: Anna Szelągowska-Strzyga
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nazwisko nauczyciela, 
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podstawowych

Lekcje on line zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

Tydzień 11 25.05-29.05

Edukacja wczesnoszkolna Tydzień rodziny: 25 05 2020- lekcja 
online- Temat: Święto Mamy ( nauka 
formułowania i pisania życzeń, pisownia 
zaimków osobowych, wykonanie laurki z 
wykorzystaniem techniki origami, 
rozwiazywanie zadań tekstowych- 
zakupy) 26 05 2020 - lekcja na fb- Temat: 
Święto mamy. Nowa Era: PZ cz.4 s.32-
33, Z cz.4 s.33-34, M cz.2 s.56-67 
27.05.2020- lekcja online- Temat: Moje 
zabawy z rodzeństwem. Ćwiczenia w 
układaniu zdań pojedynczych 
rozwiniętych na temat spędzania wolnego 
czasu. Edukacja techniczna: dowolna 
budowa z klocków. Porównywanie sum i 
różnic w zakresie 20 z przekroczeniem 
progu dziesiątkowego. 28.05.2020-lekcja 
na fb. z wykorzystaniem e-podręcznika ( 
blok 30, temat: Kłopoty ze snem.), 
matematyka w praktyce-pomiary z 
wykorzystaniem linijki i centymetra.29 
05.2020-lekcja online-Temat: Zabawy z 
lekturą pt. "10 skarpetek", Nauka na 
pamięć wierszyka ortograficznego pt."rz". 
Wykonanie książeczki z wyrazami z " rz" 
niewymiennym. Termometr-pomiar 
temperatury.

https://www.matzoo.pl/"https:
//www.matzoo.pl/, https:

//szaloneliczby.pl/  ,https://pl.
khanacademy.org/math, http:

//pisupisu.pl/, https://dyktanda.
online/app/             
https://epodreczniki.

pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-
wczesnoszkolna

  "https://epodreczniki.pl/a/jak-
dziala-termometr/D11uMUWbV?
fbclid=IwAR1aaOoI7YMT4v1H6S
GfUuJ1u3jlKDmqgwhp1nqOrNwC

pg-ARr4q4ZjS9ik             

lekcje online Teams 
w poniedziałek,

środę  i w piątek 
10.00- dziwczynki, 

10.45 - chłopcy i 
codzienne spotkania 

na grupie roboczej 
kl. 1c na fb

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

Agnieszka Szałaj                  
zajecia komputerowe

Instrukcję zamieściłam w Zadaniach w 
MS Teams. Termin oddania prac - 02.06. 
Proszę pracę zapisać w Zadaniach.

jęz. ang, A. Grzyb zadanie na ten tydzień - All about me 
zamieściłam w ogłoszeniach na 
Teamsach, zrobioną pracę 
zamieszczamy w swoich folderach

religia https://drive.google.
com/file/d/1jwQEkaLe1bRTXcfNO

fQ_d5eDfehIMOvm/view?
usp=sharing
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j. niemiecki, Maria 
Adamczyk, 
niemiecki1sp363@wp.pl

Odbądź lekcję razem z Tosią, spróbuj 
powtarzać po niej.

https://youtu.be/4nSND8HPDYE

https://youtu.be/4nSND8HPDYE

