
Zadania dla uczniów klasy I na IX tydzień nauki (11 – 18 maja 2020)

Poniedziałek - „Czekoladowy raj” (cd)

1. Nowy tydzień rozpoczniemy od treningu gimnastycznego:

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE 

2. Przeczytaj czytankę na str. 10, a następnie wyszukaj jak najwięcej wyrazów, w 
których występuje dwuznak „cz”. Postaraj się zapamiętać pisownię tych wyrazów.

3. Dzisiaj nauczysz się pisać dwuznak „cz”. Zobacz animację – dowiesz się, jak 
łączymy literki w dwuznaku:

https://vimeo.com/412242574/f33bbf952a 

4. Wykonaj ćw. 3 i 4 /13 w kartach polonistycznych oraz dowolne ćwiczenia ze str. 
14 – 15. Dla chętnych ćw. 9 i 10 / 69.

5. W kartach matematycznych wykonaj ćw. 4 i 6 / 13. Dla chętnych ćw. 5 / 13, 8 – 
10 / 64 oraz 20 i 21 / 68.

6. Przygotowałam dziś dla Was tabelki - „czekoladki”. Poćwiczycie dodawanie i 
odejmowanie liczb w zakresie 20.

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
https://vimeo.com/412242574/f33bbf952a


Wtorek - „Mój kraj – Polska”

1. Na początek dzisiejszego dnia obejrzyj mapę Polski. Wskaż na mapie największe 
miasta, rzeki, jeziora, góry i odczytaj ich nazwy.

file:///C:/Users/ADAM/Downloads/SP1_LekcjeWielkiegoFormatu_WedrowkiPoPolsce%20(2).pdf 

2. Na podstawie ilustracji w podręczniku opowiedz o miejscach, do których 
wybierają się dzieci.

3. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 1 i 2 / 16. Zapamiętaj, że nazwy 
narodowości piszemy wielką literą.

4. Teraz zapraszam Was na wirtualny spacer po Warszawie:

https://www.youtube.com/watch?v=hzB8YX2Qphs 

5. W kartach polonistycznych na str. 17 podpisz fotografie wyrazami z ramki w ćw. 3.
W ćw. 4 podkreśl na mapie nazwę stolicy Polski, a następnie przepisz do zeszytu
zdanie z ćw. 5. Dla chętnych zadania dodatkowe 3 i 4 / 66.

6. Poćwicz czytanie sylab i wyrazów w kartach polonistycznych na str. 77.

Środa - „Jesteśmy Europejczykami”

1. Dzisiejszy dzień zaczniemy od ćwiczeń na równowagę z nietypowym przyborem:

https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U 

2. Przeczytaj sam lub poproś rodziców o przeczytanie tekstu w podręczniku na str. 16
pt.: „Moje podwórko, mój wszechświat”. Odpowiedz na pytania zamieszczone pod
tekstem.

3. Obejrzyj mapę Europy:

file:///C:/Users/ADAM/Downloads/SP1_LekcjeWielkiegoFormatu_Europa%20(1).pdf 

4. Na mapie konturowej Europy w kartach polonistycznych str. 18 pokoloruj obszar
Polski, wskaż Morze Bałtyckie, przepisz zdanie do zeszytu i uzupełnij naklejki na
fladze Unii Europejskiej.

5. Zadanie dodatkowe dla chętnych – 5 / 67.

file:///var/www/vhosts/online-umwandeln.de/httpdocs/Downloads/SP1_LekcjeWielkiegoFormatu_Europa%20(1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U
https://www.youtube.com/watch?v=hzB8YX2Qphs
file:///var/www/vhosts/online-umwandeln.de/httpdocs/Downloads/SP1_LekcjeWielkiegoFormatu_WedrowkiPoPolsce%20(2).pdf


6. Przypomnij sobie dni tygodnia – możesz wykorzystać informacje w podręczniku
na str. 80.

7. W kartach matematycznych wykonaj ćw. 1 / 14

Czwartek - „Jesteśmy Europejczykami”(cd)

1.  Wysłuchaj  nagrania  tekstu  pt.:  „Consuela”  z  cyklu  „Listy  od  Hani  i  Henia”
(znajdziesz je w załączniku). Tekst znajduje się również w podręczniku na str. 18-19.

2. Po wysłuchaniu tekstu odpowiedz na pytania:

• Do kogo należał pies, którego spotkał Henio na podwórku?
• Kto będzie uczył Henia języka hiszpańskiego?
• Co Consuela miała w kieszeni?
• W co Hania i Henio bawili się z Consuelą?

3. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 3 i 4 / 19.



4. W kartach matematycznych wykonaj ćw. 2 / 15.

5. Na zakończenie wysłuchaj hymnu Unii Europejskiej - „Oda do radości”

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

Piątek - „Niesamowite budowle”

1. Dziś zapraszam Was do obejrzenia najwspanialszych budowli w Europie:

file:///C:/Users/ADAM/Downloads/SP1_LekcjeWielkiegoFormatu_Europa%20(1).pdf 

2. Przeczytaj teksty o słynnych budowlach w podręczniku na str. 20 – 21, a następnie
postaraj się odpowiedzieć na pytania:

• Gdzie stoi wieża Eiffla?
• Z czego jest zbudowana i co przypomina?
• Gdzie stoi cerkiew i co przypomina?
• Jak nazywana jest dzwonnica katedry w Pizie?
• Gdzie stoi wieżowiec przypominający kształtem ogórek?

3.  W kartach  polonistycznych  wykonaj  ćw.  1  /  20,  a  następnie  przepisz  nazwy
budowli do zeszytu. Dla chętnych ćw. 2, 3 i 4 / 21.

4. W kartach matematycznych wykonaj ćw. 1 i 2 / 16 – 17.

5. Na zakończenie tygodnia kilka ćwiczeń ze skakanką:

https://www.youtube.com/watch?v=vP8EjcvDT3k 

ZADANIE DODATKOWE DLA CHĘTNYCH

Wykonaj  dowolną  techniką  pracę  plastyczną  na  temat:  „Jakie  ciekawe  budowle
pokazalibyście turystom odwiedzającym nasz kraj?”

https://www.youtube.com/watch?v=vP8EjcvDT3k
file:///var/www/vhosts/online-umwandeln.de/httpdocs/Downloads/SP1_LekcjeWielkiegoFormatu_Europa%20(1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=WQyD-OrASFc


Zdania do przepisywania oraz pisania z pamięci i ze słuchu

Szymek i Tomasz grają w piłkę na boisku.

Rzucają piłkę do kosza.

Ta gra nazywa się koszykówka.

          
           Po szynach mknie szybko pociąg.

           Szymek patrzy w okno.

           Za szybą tyle ciekawych widoków.

Czarek i Miłosz idą na pocztę.

Tam kupią znaczki i nakleją je na pocztówkę.

Potem wrzucą ją do skrzynki pocztowej.

Pocztówka dotrze do wujka Szczepana,który mieszka w Szczyrku.


