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Karolina Szurek, 
muzyka.sp363@gmail.
com

Pracując samodzielnie rozwiąż test z modułu 4 (obok 
podaję linki do testu oraz do nagrania; umieściłam je 
też na Teamsach)

https://drive.google.
com/file/d/1Q3iGp7EpeIOjVmRC9PSECQ4vLke
S6KtW/view?usp=sharing

proszę Rodziców o dopilnowanie aby test 
był pisany bez odrywania się od niego; 
zazwyczaj uczniom zajmuje ok. 20 minut. 
Proszę o zapisanie w ramce czasu, kiedy 
dziecko rozwiązywało test (np. wtorek 9-9:
30)

Dokończ karty alfabetyczne L, M, N i przekaż mi przez 
Teams lub mailem

https://drive.google.
com/file/d/1zynWYr7dakcjd3HvdZhUUi5klA2Cat
zj/view?usp=sharing

Jako zadania rozszerzone polecam 
wykonanie plakatu (może być również mała 
prezentacja zamieszczona w Teams) o 
oszczędzaniu wody i/lub recyklingu. 
Podręcznik str. 104-105. Na plakacie 
narysować i podpisać różne przedmioty i 
przykłady recyklingu i upcyklingu lub różne 
metody oszczędzania wody. Zachęcam do 
udostępnienia pracy przez Teams, ale 
można też przysłać mailem.

Lekcja online w poniedziałek o 11.40, wskazówki 
prześlę przez dziennik i/lub TeamsTydzień 7 - 27.04-30.04.2020

Religia Katarzyna 
Kołodziejczuk 
katechezasp363@gma
il.com

Temat: Eucharystia- pokarm na życie wieczne.
Proszę przeczytaj temat w podręczniku (s.100), 
uzupełnij i wyślij na poddany adres zdjęcie  karty pracy 
(s.47). 

https://drive.google.
com/file/d/1WWwuoNkmLABK-
BS5LIiYT5O1Z38kCXuf/view?usp=sharing 

Obok odnośniki do podręcznika i karty pracy dla tych, 
którzy nie mają ich w domu. 

  https://drive.google.
com/file/d/1ecY_n3s75hUMfxbU93xcH-
Rrzry97fHi/view?usp=sharing  

Edukacja 
wczesnoszkolna.
Anna Michaluk email 
klasowy, dziennik 
Vulcan, 
anzdaiguz@o2.pl

Wtorek
Cel: Znam znaki zakazu i nakazu.
Czytanie rozdziału „Samotna podróż Poli” - Podręcznik 
„Ala i Adam na tropach zaginionego skarbu”, str. 145-
146.
W zeszycie wykonaj znaki (symbole) nakazów i 
zakazów obowiązujących w szkole.
 
Zadania z treścią – obliczenia czasowe i 
kalendarzowe, obliczanie i zaznaczanie temperatury- 
Ćw. „Na tropach matematyki” str. 54-55.

zajecia online na platformie Zoom, szczegółowy 
scenariusz i karty pracy przesyłane na email 
klasowy
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Środa
Cel: Rozpoznaję emocje i znam sposoby radzenia 
sobie z nimi.
Czytanie rozdziału „Smutna rozmowa”- Podręcznik 
„Ala i Adam na tropach zaginionego skarbu”, str. 147-
149.      
Wyszukanie w tekście zdań opisujących emocje Ali i 
Adama oraz ich rodziców.

Dodawanie i odejmowanie liczb  dwucyfrowych.
Rozwiązywanie zadań z treścią. Porównywanie 
różnicowe – Ćw. „Na tropach matematyki” str. 56-57.
Czwartek
Cel: Wiem  jakie mogą być następstwa 
nieprzemyślanych decyzji.
Czytanie rozdziału „Zakaz popołudniowych spotkań” - 
Podręcznik „Ala i Adam na tropach zaginionego 
skarbu”, str. 150-152.
Ćw. „Zeszyt poszukiwacza skarbu”, str. 46.

Zadania doskonalące wykonywanie działań w pamięci 
– Ćw. „Na tropach matematyki” str. 58-59.
Rozwiązywanie zadań jednodziałaniowych z 
niewiadomą w postaci okienka – karta pracy, zadania 
do zeszytu (przesłane mailem)

Edukacja zdrowotna Rozgrzewka
Krążenia:
-tułowiem (dzieci naśladują tykanie zegarów), 
-ramionami (dzieci w powietrzu rysują małe i duże 
kółeczka), 
-biodrami (dzieci naśladują kręcenie hula-hop).
Wykonaj 10 przysiadów we własnym tempie.
Leżenie na plecach:
- rowerek (dzieci naśladują jazdę na rowerze 
wykonując duże i powolne krążenia –
jazda na rowerze pod górkę- i małe, szybkie krążenia- 
jazda na rowerze z
górki),
- nożyce.


