
dla klasy 1a wychowawczyni: Małgorzata Kauszel

Przedmiot, imię i 
nazwisko nauczyciela, 
kontakt

Zadania podstawowe linki do zadań 
podstawowych

zadania rozszerzone linki do zadań 
rozszerzonych

tydzień III 30.03-03.04

religia

Uczeń potrafi odpowiedzieć na 
pytanie dlaczego najbliższą niedzielę 
nazywamy Niedzielą Palmową.

https://drive.google.
com/file/d/1KRz8Wa2wr_U

hNQegOAs1FdzZbl2wZMkp/
view?usp=sharing

Edukacja 
wczesnoszkolna 
Małgorzata Kauszel  
dziennik elektroniczny 
Vulcan oraz email 
klasowy

- "Idę do drugiej klasy" - str. 32,33                         
-Podręcznik "Radosne odkrywanie 
świata" str. 50-51;54-55;58-61               
- Ćwiczenie "Na tropach alfabetu" 
str. 56-61                                         
- Ćwiczenie "Na tropach 
matematyki" str. 85-92

Dodatkowe materiały Rodzice 
Uczniów otrzymają na 
klasowego email-a.

język angielski 
Agnieszka Grzyb  
dziennik elektroniczny,  
ag.ang.sp363@gmail.
com

proszę użyć link podany obok, aby 
wejść do podręcznika, dzieci 
przepisują nazwy 5 instrumentów na 
kartce i robią mały rysunek wg 
wzoru: trumpet - (rysunek trąbki) 
itd,

https://egis.com.
pl/pl/strefanauczyciela/podrecznikionli
ne/new_smiles_1

język angielski 
Agnieszka Grzyb

dzieci wykonują zad. 1str. 66,podr. 
(nagranie 071, link audio obok), 
należy puścić nagranie conajmniej 
trzy razy i powtarzać nazwy 
instrumentów. 

https://learningclub.egis.
com.

pl/pl/szkolapodstawowa/sm
iles/smiles_1_new_podrecz
nik_wieloletni_nagrania_au

dio

język angielski 
Agnieszka Grzyb

dzieci wykonują zadanie 2 str 
66/podr. (nagranie 072, link audio 
obok), należy posłuchać piosenki, 
potem puścić jeszcze dwukrotnie i 
zaśpiewać razem z nagraniem. I can 
play ..... - potrafię grać na ..... .

https://learningclub.egis.
com.

pl/pl/szkolapodstawowa/sm
iles/smiles_1_new_podrecz
nik_wieloletni_nagrania_au

dio
język niemiecki, Maria 
Adamczyk, dziennik 
elektroniczny e-meil: 
niemiecki1sp363wp.pl

Przypomijmy sobie kolory oraz pory 
roku

https://learningapps.
org/9796660
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język niemiecki, Maria 
Adamczyk, dziennik 
elektroniczny e-meil: 
niemiecki1sp363wp.pl

https://learningapps.
org/2391405

język niemiecki, Maria 
Adamczyk, dziennik 
elektroniczny e-meil: 
niemiecki1sp363wp.pl

https://learningapps.
org/display?

v=pya7n00n320

Informatyka Agnieszka 
Szałaj  aszalaj@wp.pl

w programie Paint proszę o 
wykonanie rysunku o tematyce 
wielkanocnej

pracę proszę przesłać na adres 
aszalaj@wp.pl
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