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 20.05.2020r.
środa

Edukacja 
polonistyczna/

społeczna

Dorota
Siedlak

Temat: Święto rodziny, dzi przed samogłoskami.

Temat: Przynależność do rodziny, relacje między 
poszczególnymi członkami

Zapisz w zeszycie wyrazy z dzi

Wstaw wyrazy w odpowiednie miejsce krzyżówki.
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Karty ćwiczeń : ćw. 5, 6 s.34 i ćw. 7-8 s.35

Edukacja
matematyczna

Dorota
Siedlak

Temat:  Matematyka w działaniu. Dodawanie i odejmowanie
liczb typu 170+20, 240+150, 340-130 
Karty ćwiczeń s.26-27

Edukacja
informatyczna

Sylwia 
Budzisz Temat:  Bezpieczna praca przy komputerze.

Aby praca przy komputerze nam nie szkodziła musimy 
stosować zasady. Obejrzyj film: 
http://static.scholaris.pl/resource_imp/106/106327/PLIKI_4/
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ZAK01602-480.mp4 Zastanów się czy stosujesz te zasady? 
Postaraj się ograniczyć czas, który spędzasz przed 
komputerem.

w-f Małgorzata 
Gruca 

Temat: Ringo, gra dla każdego. Zasady gry.
            Wdrażanie do gier zespołowych.

Boisko do gry.
Boisko ringo ma wymiary podstawowego boiska siatkówki 
9 na 18m. Linka (siatka) zawieszona jest na wysokości 
2.34cm.
Cel gry.
Celem gry jest zdobycie 15 punktów. Przy remisie np. 15:15 
celem jest zdobycie 2 punktów przewagi.
Serwis.
Grę rozpoczyna serwis zza końcowej linii boiska, na sygnał 
sędziego. Zmiana serwisu następuje po zdobyciu 3 punktów. 
Lot kółka ringo.
Lot kółka ringo powinien być zbliżony do poziomu w 
stosunku do podłoża. Gdy kółko jest rzucone w pozycji 
„pion” to gra zostaje przerwana.
Chwyt kółka ringo.
Chwytamy tylko jedną ręką i kółko musi być odrzucone jak 
najszybciej.
Punkty.
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Punkty zdobywa się poprzez błąd przeciwnika.

Pierwsze oficjalne rozgrywki ringo w Polsce są rozgrywane 
od 1973r.
A oto link, w którym jest tylko kilka informacji o przepisach 
i grze: https://www.youtube.com/watch?
v=A1aq1UaA4M0&t=1s

21.05.2020r.

czwartek

Edukacja
polonistyczna

Dorota
Siedlak

Temat: Niespodzianka

Podręcznik: s.33-35

Karty ćwiczeń: ćw.1-2 s 36

Odpowiedz ustnie na pytania:

• Co to jest niespodzianka?

• Czy lubisz niespodzianki?

Przeczytaj inscenizację pt. „Gady z szuflady”.

Odpowiedz ustnie na pytania:

•  Jakie święto obchodził brat?

Lekcja 
on-line
8.30 gr.1
9.30 gr.2

https://www.youtube.com/watch?v=A1aq1UaA4M0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=A1aq1UaA4M0&t=1s
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edukacja 
przyrodnicza

•  Jaką niespodzianką przygotowało dla niego 
rodzeństwo?

•  Jak wyglądał pokój brata?

• Co dzieci znalazły w szufladzie?

• Jak zareagował brat na urodzinową niespodziankę?

Temat: Krążenie wody w przyrodzie.
Karty ćwiczeń s.84-85
Przeczytaj tekst „Podróż kropelki”.
 Obejrzyj: 
 https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8
Wykonaj ćw. 1,2 i 3 s. 85

Edukacja
matematyczna

Dorota 
Siedlak

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych.

Karty ćwiczeń ćw.5,6,7 s.29 i ćw.1-3 s.30
Zadanie do zeszytu 4s.28 i ćw.8 s.29
Zadanie dodatkowe  dla chętnych ćw.15 s.57

Małgorzata Temat: Jesteśmy jak tancerze. 

https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8
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W- f Gruca             Ćwiczenia utrwalające elementy taneczne.    

Taniec – to układ ruchów ciała powstający spontanicznie 
pod wpływem bodźców emocjonalnych. 

Taniec od zawsze towarzyszył ludziom. Pierwsze dowody 
datuje się z 3300 r. p.n.e.
Głównym elementem tańca jest ruch ciała wykonawcy, 
drugim elementem jest rytm. Taniec to pewna forma 
komunikacji.
Wyróżniamy:

 Taniec klasyczny
 Taniec towarzyski
 Taniec współczesny
 Taniec historyczny
 Taniec dworski
 Taniec uliczny

Taniec może być formą terapii tzw. choreoterapia.
Taniec bardzo korzystnie wpływa na lepszą sprawnośc 
mózgu. Już po tygodniowym kursie tanecznym można 
zaobserwowac pozytywne zmiany w mózgu.

Podaję link: https://www.youtube.com/watch?
v=GRM9h8EQ6Bw
Spróbujcie zatańczyc!!
Do wspólnego tańca możecie zaprosic rodzeństwo, nawet to 
najmłodsze!!!!

22.05.2020r. Edukacja Dorota Temat:Rodzaje zdań.

https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw
https://www.youtube.com/watch?v=GRM9h8EQ6Bw
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piątek polonistyczna Siedlak

Karty ćwiczeń: ćw. 4 s.34, ćw3s.36 ćw.4 s.37

Edukacja 
matematyczna

Dorota
Siedlak

Temat:Liczby trzycyfrowe.
Karty matematyczne s.28 ćw.1-3, ćw. 4-5 s.31

Język angielski Jolanta 
Chrzęst

Temat 1: - Make a plate- opisywanie posiłków 

Podczas dzisie jszych zajęć poznamy nazwy posiłków 

Lekcja 
on-line 
9.30
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spożywanych w ciągu dnia 

Słownictwo obowiązujące- notatka do zeszytu: 

breakfast- śniadanie/ lunch- 2 śniadanie/dinner- obiad/ 
supper- kolacja 

Aby opisać, co lubimy zjeść używamy poniższych 
konstrukcji ( Proszę o powtarzanie : na głos” oraz  o 
wpisanie notatki do zeszytu )

For breakfast I like … _Na śniadanie lubię..

For lunch I like..- Na 2 śniadanie lubię…

For dinner I like..- Na obiad lubię
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For supper I like…- Na kolację lubię

1. Proszę o zapisanie tematu,daty zajęć oraz powyższych 
słów w  zeszycie przedmiotowym

2. Proszę zapoznać się z materiałem podanym w linku- 
słuchamy i powtarzamy https://youtu.be/pZEzv-hXQRw

3. Proszę o wykonanie ćwiczeń 13 i 14 ze strony 48 z Zeszytu
ćwiczeń

Temat 2: Revision- Powtórzenie poznanego słownictwa

Aby utrwalić poznane dotychczas słownictwo proszę o 
wykonanie ćwiczeń powtórzeniowych 

https://youtu.be/pZEzv-hXQRw


KLASA II e                                                   TYDZIEŃ  20.05.2020-27.05.2020r.

data przedmiot wg
planu

nauczyciel temat lekcji oraz forma pracy ucznia (praca z
podręcznikiem, wysłanie linku do filmu, pliku,

prezentacji, wypracowanie, ćwiczenie itp.)

sposób
odesłania
zadań do

sprawdzenia

dodatkowe
uwagi

z Zeszytu ćwiczeń

1. ćwiczenie 7 i 8 str 45

2.Ćwiczenie 9 i 10 str.46

3. Ćwiczenie 1i 2 str 76

Nie przesyłamy ćwiczeń do nauczyciela

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION 

26.05.2020r. Edukacja
polonistyczna

Dorota
Siedlak

Temat:Nasza mama czarodziejka.

Przeczytaj fragment książki Joanny Papuzińskiej „Nasza
mama czarodziejka” . Podręcznik s.36-38

Naucz się 
pięknie 
czytać 
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poniedziałek • Kto jest bohaterem opowiadania?

• Z jakiej okazji dzieci chciały przygotować 
niespodziankę dla mamy?

• W jaki sposób bohaterowie próbowali uczcić 
imieniny mamy?

• Co posłużyło rodzinie za latającą maszynę?

• Co w czasie podróży zobaczyli bohaterowie 
opowiadania?

•  Co wydarzyło się w czasie lotu?

Karty ćwiczeń: ćw.1-4 s.38-39

wybranego 
fragmentu 
opowiadania.
I fragment 
tekst ze 
strony 36;
II fragment 
tekst ze 
strony 37;
III fragment 
tekst ze 
strony 38.
Chętni 
uczniowie 
mogą 
nauczyć się 
czytać 
wszystkich 
fragmentów.

Edukacja
matematyczna

Dorota
Siedlak

Temat:  Utrwalamy wiadomości z Noni.

 Rozwiązywanie złożonego zadania tekstowego.  Zadanie 
tekstowe na dzielenie. Rozwiązywanie zadania tekstowego 
na obliczanie objętości płynów. Uzupełnianie tekstu 
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matematycznego. Przeliczanie liczby miesięcy. Utrwalenie 
pojęć: rok, kwartał. Wskazywanie w liczbach trzycyfrowych 
liczb setek, dziesiątek i jedności. 
Karty matematyczne ćw.1-4 s.34, ćw.5 s.35.

Edukacja 
plastyczna/
techniczna

Dorota
Siedlak

Temat: Serce dla mamy.
Wytnij z papieru serce wielkości kartonu z bloku 
rysunkowego.  Na sercu napisz: „Dziękuję Ci, mamo, 
za…...”. (Sam dokończ zdanie.)
Temat: Śniadanie dla mamy.
Przygotuj swojej mamie smaczne i zdrowe śniadanie. Mogą 
to być na przykład „wesołe” kanapki. Liczę na waszą 
pomysłowość.

 

Religia Wioletta
Matuszczyk

Temat 

Papież Jan Paweł II miałby 100 lat. 

Proszę obejrzeć tym razem https://www.youtube.com/watch?

v=3Mpjh3o2P_A

Zastanów się i powiedz rodzicom co najchętniej robił Jan 

Paweł II 

 

Temat 

Pan Jezus wstępuje do nieba. 

https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A
https://www.youtube.com/watch?v=3Mpjh3o2P_A
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Proszę obejrzeć 

filmhttps://vod.tvp.pl/video/ziarno,wniebowstapienie-

panskie,1703095

odpowiedz na pytanie ile dni minęło od Zmartwychwstania do 

Wniebowstąpienia. 
 

Przypominam o możliwości uczestniczenia we Mszy Świętej 

online lub za

pośrednictwem TV. Zmniejszy się obostrzenia sanitarne - może

warto wrócić na Mszę Świętą do Kościoła parafialnego.

27.05.2020r.
wtorek

Edukacja 
polonistyczna

Dorota
Siedlak

Temat: Nasza mama czarodziejka.

Podręcznik s. 36-38

Doskonalimy technikę pięknego czytania. Konkurs pięknego
czytania.

Utrwalamy wiadomości o rodzinie wyrazów.

Karty ćwiczeń: ćw. 5-6 s.40

Lekcja 

on-line

9.00-9.45

9.50-10.35



KLASA II e                                                   TYDZIEŃ  20.05.2020-27.05.2020r.

data przedmiot wg
planu

nauczyciel temat lekcji oraz forma pracy ucznia (praca z
podręcznikiem, wysłanie linku do filmu, pliku,

prezentacji, wypracowanie, ćwiczenie itp.)

sposób
odesłania
zadań do

sprawdzenia

dodatkowe
uwagi

Edukacja
muzyczna

Dorota
Siedlak

Temat: Utrwalamy poznaną piosenkę o mamie.

https://www.youtube.com/watch?
v=_snYSFa2IMI&list=PLSYcKAvJoWO_cLhQCeTmWa7g
xSkxo_iWs&index=15

Edukacja 
matematyczna

Dorota
Siedlak

Temat: Rozwiązywanie zadań różnych.

Rozwiązywanie  zadania złożonego. Obliczenia wagowe. 
Obliczanie działań dodawania i odejmowania. Zaznaczanie 
poprawnego wyniku. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 
1000. Porównywanie liczb. 

Karty matematyczne ćw.6-8 s.35

Zajęcia kreatywne Dorota
Siedlak

Temat: Przyszła Pani Lato. 

Korzystając z dostępnych w domu materiałów postaraj się 
zaprojektować suknię dla Pani Lato. Technika i forma pracy 

Chętni 
uczniowie 
mogą 

https://www.youtube.com/watch?v=_snYSFa2IMI&list=PLSYcKAvJoWO_cLhQCeTmWa7gxSkxo_iWs&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=_snYSFa2IMI&list=PLSYcKAvJoWO_cLhQCeTmWa7gxSkxo_iWs&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=_snYSFa2IMI&list=PLSYcKAvJoWO_cLhQCeTmWa7gxSkxo_iWs&index=15
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dowolna. przysłać 
zdjęcie 
pracy.


