
Klasa 1a 

Ed. inf. – w programie Paint spróbuj napisać słowa - mama, tata – po japońsku i po polsku, 
wykorzystując różne grubości pędzla (ćwicz. pol. str. 91). 

Wych. fiz. –   Wymyśl 5 ćwiczeń ze skakanką i wykonuj je codziennie. 

Ęd. plast. - wykonaj rysunek (do wyboru) dowolną techniką –„Rafa koralowa” lub  „ Zwierzęta żyjące 
w Australii”. 

01.06. (poniedziałek) Na ratunek 

Podręcznik str. 48 i 49 -Przeczytaj tekst. Przepisz do zeszytu numery alarmowe telefonu ze str. 49. 

Zad.1 i 2 -   ustnie str. 49. 

Str.50 - zad. 1 - wykonaj rysunek i go podpisz, zad 2,3 4 

Ćwicz. pol. -str. 85 i 86 

Ćwicz mat. str. 59 i 60. (zad. 5 i 6 dla chętnych) 

02.06 – (wtorek) Na dalekiej północy 

Podręcznik str.52,53 - przeczytaj - zad.1 (ustnie), 

 zad.2 - wykonaj 

 zad.3 (dla chętnych) 

Ćwicz. pol.  - str. 87, 88 -przepisz do zeszytu zdania prawdziwe z zad. 1 

Podręcznik -str. 55 

Ćwicz. mat. -str. 61 i 62 

03.06. – (środa) – W indiańskiej wiosce 

Podręcznik str.56,57,58 – przeczytaj wiersz i tekst – zad.1 (str.56), zad. 3, 4 (str.58) 

Wykonaj przez siebie rekwizyty indiańskie, możesz wykorzystać gotowe elementy stroju. 

Zrób indiański amulet na szyję (do oceny). Wymyśl improwizację ruchową do piosenki. Jeśli możesz 
to nagraj filmik. 

YouTube – Karaoke - Indiański Taniec (wersja wokalna) 

Ćwicz. pol.  str. 89 i 90 

Podręcznik str.59 

Ćwicz. mat. zad. str. 63 

Zad. 2 – dla chętnych 

04.06 (czwartek) Dzieci z kraju wschodzącego słońca 

Ćwicz. mat. str.64 

Podręcznik str.60,61 -przeczytaj informacje i obejrzyj zdjęcia, str.62 -zad.3 



Ćwicz. pol. str. 92 – zad.2,3 

05.06 (piątek) – W torbie kangura 

Podręcznik str.64. -Naucz się czytać wiersza 

Zad.1 2 (zad.2 dla chętnych) 

Ćwicz. pol. str. 93,94 

Podręcznik -str.65,66 -przeczytaj tekst i obejrzyj zdjęcia, zad. 2,3 str. 66 

Str.67 -zad.1 (ustnie), 2 (do zeszytu). 

Ćwicz. mat. str.65 

Ważne: 

- numery alarmowe; 

- pisownia zawodów z końcówka - arz; 

- przeliczanie dziesiątkami w zakresie 100; 

- wskazywanie liczbę dziesiątek i jedności; 

- rozumienie pojęć – nad, pod, obok, pomiędzy; 

- rozróżnianie prawej i lewej strony. 
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