
Zadania dla uczniów kl. I na X tydzień nauki (18 – 22 maja 2020)

Poniedziałek - „Niesamowite muzea”

1. Nowy tydzień rozpoczynamy na sportowo:

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

2. W dzisiejszym dniu poznacie niesamowite muzea, ale najpierw wybierzmy się do 
muzeum razem ze Świnką Peppą:

https://www.youtube.com/watch?v=-a0rtG4PFqk 

3. Przeczytaj czytankę na str. 22 – 23 pt.: „Niesamowite muzea”.

4. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 3 / 23. Dla chętnych 1 i 2 /22.

5.  Przypomnij  sobie,  jakie  mamy  monety  i  banknoty  –  możesz  skorzystać  z
informacji w podręczniku na str. 86.

6. W kartach matematycznych wykonaj ćw. 2 / 19. Dla chętnych ćw. 1 / 18.

Wtorek - „Ruch w mieście”

1.Wysłuchaj odgłosów miasta – nagranie znajdziesz w załączniku.

2. Obejrzyj ilustrację w podręczniku na str. 24 – 25 i opowiedz, co się na niej dzieje.

3. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 1, 2 i 3 / 24.

4. Zabawa ruchowa „Uliczne sygnały” - Przygotuj koła w trzech kolorach ( jak w
sygnalizatorze  świetlnym).  Zaproś  do  zabawy  rodziców  i  rodzeństwo.  Jeden  z
uczestników zabawy podnosi do góry wybrane koło, a pozostali reagują zgodnie z
umową: czerwone – stoimy prosto, żółte – zatrzymujemy się, zielone – idziemy.

5. Zrób to sam! Wykonaj pracę plastyczną pt.: „Miasto” w/g instrukcji w kartach
polonistycznych na str. 25.

6. W kartach matematycznych wykonaj zadania 1 i 2 /20.

https://www.youtube.com/watch?v=gOLWLBuXQxU
https://www.youtube.com/watch?v=-a0rtG4PFqk


Środa - „Jesteśmy pasażerami”

1. Na początek kilka ćwiczeń razem z KUBUSIEM:

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

2. Obejrzyj ilustrację w podręczniku na str. 26, a następnie podziel wyraz „dźwig” na
sylaby, głoski i litery. Zobacz animację wyrazu:

https://vimeo.com/412265138/840882f034 

3. Przeczytaj czytankę na str. 26 i odpowiedz na pytania pod tekstem.

4.  Obejrzyj  animację  pisowni dwuznaku „dź”,  a  następnie  napisz ten dwuznak w
kartach polonistycznych na str. 27. Wykonaj również ćw. 4 / 27.

https://vimeo.com/412244884/fbc0831199

5. W kartach matematycznych wykonaj ćw. 3 / 21. Dla chętnych ćw. 4 / 21.

Czwartek - „Jesteśmy pasażerami”(cd)

1. Obejrzyj ilustrację w podręczniku na str. 27. Przeczytaj czytankę i odpowiedz na
pytania na dole strony.

2.  Odszukaj  wyraz „dziadek”,  podziel  go na sylaby,  głoski  i  litery.  Sprawdź,  czy
dobrze to zrobiłeś – włącz animację:

https://vimeo.com/412246261/7e1c06d8bc   

3. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 5, 6 i 7 / 28.

4. Dzisiaj nauczysz się pisać trójznak „dzi”. Obejrzyj animację, a następnie wykonaj
ćw.. 8, 9 i 10 / 29.

https://vimeo.com/412245388/ee073405f8 

5. zachęcam również do czytania dodatkowych tekstów, które znajdują się w kartach
polonistycznych na str. 78 i 83.

6. W kartach matematycznych wykonaj ćw. 1, 2 i 3 / 62.

https://vimeo.com/412245388/ee073405f8
https://vimeo.com/412246261/7e1c06d8bc
https://vimeo.com/412244884/fbc0831199
https://vimeo.com/412265138/840882f034
https://www.youtube.com/watch?v=yUSNJlErIfI


Piątek - „Bawimy się z Noni”

1. Dzisiaj poćwiczymy z piłką:

https://www.youtube.com/watch?v=CyJ76HFeIEo 

2.  W podręczniku na  str.  28  –  29 obejrzyj  ilustracje,  a  następnie  spróbuj  ułożyć
historyjkę,  do  której  mogłaby pasować  ta  ilustracja.  Postaraj  się  wykorzystać  jak
najwięcej wyrazów zawierających „dź”.

3. Poćwicz pisanie poznanych dwuznaków w kartach polonistycznych na str. 76.

4. Zapoznaj się z zasadami gry planszowej w kartach matematycznych na str. 22 – 23,
- zaproś do zabawy rodziców i rodzeństwo.

5. Wykonaj dowolne zadanie w kartach matematycznych na str. 24 – 25.

Teksty do przepisywania oraz pisania z pamięci i ze słuchu

Jakub lubi chodzić do szkoły.

Jego nauczyciel opowiada dużo ciekawostek.

Na zajęciach nigdy nie jest nudno.

Dla Jakuba nauka nie jest wcale trudna.

Pewna mucha siedziała na koszu z gruszkami.

Nagle zobaczyła kurę.     Szybko odfrunęła.

Zdziwiona kura długo gdakała.

https://www.youtube.com/watch?v=CyJ76HFeIEo



