
ZADANIA DO WYKONANIA DLA KLASY I     OD 2 IV DO 8 IV 2020 

Dni tygodnia Edukacje Zadania do wykonania 

Czwartek 
02.04.2020 
 
 

 
polonistyczna 

 

 Podręcznik s.56 / 57 - obejrzyj ilustracje i odpowiedz 
na pytania  1,2 str. 57 

 Wykonaj ćwiczenie 1, 2 s. 46 – pamiętaj o starannym 
pisaniu. (Uczciwie pisz z pamięci!) 

 Str. 47 ćwicz. 3 – Pamiętaj, strażak, lekarz - to liczba 
pojedyncza, czyli jedna osoba. Lekarze, strażacy to 
liczba mnoga, czyli dwie i więcej osób. 

 
matematyczna 

 

 Podręcznik s. 21 – zgodnie z poleceniem zapisuj 
działania do zeszytu. 

 Ćwiczenia s. 29 

 
techniczna 

 

 Wykonaj zawieszkę z numerami alarmowymi. 
Na kartce wykonaj ilustrację np. pojazdu i zapisz 
obok numer. Gdy wykonasz pracę, umieść ją w domu 
w widocznym miejscu.  Zapamiętaj numery! 

Piątek 
03.04.2020 
 
 

 
polonistyczna 

 

 Praca w zeszycie. Ułóż zdania z wyrazami: lekarz, 
policjant, strażak i zapisz je w zeszycie. Do 
wybranego zdania wykonaj ilustrację (w zeszycie). 
 To zadanie na ocenę. Proszę przesłać zdjęcie. 
 

 
matematyczna 

 

 Podręcznik  s. 23. Omów zadania 1, 2 ,3 i 4. Do zad. 2 
Ułóż działanie i zapisz w zeszycie. Wykonaj ilustrację. 

 
w-f 

 

 Jeśli możesz otwórz okno! 
Stań w lekkim rozkroku i wykonaj: 
10 razy skłon przy wyprostowanych kolanach 
10 razy krążenia prawą i lewą ręką do przodu 
10 razy podskocz na lewej, potem na prawej nodze. 
Wykonaj jedno dowolne ćwiczenie 10 razy. 
 

Poniedziałek 
06.04.2020 

 
polonistyczna 

 

 Podręcznik s. 74/75 – Przeczytaj głośno wiersz i 
odpowiedz na pytania 1 i 2 s. 75 

 Ćwiczenia s. 66 i 67 
 

 
matematyczna 

 

 Wykonaj ćwiczenia  s. 86 

 
muzyczna 

 

 Naucz się piosenki pt. ,, Maszeruje wiosna’’ – 1 
zwrotkę +refren (dla chętnych pozostałe zwrotki) 
Słowa w książce str. 63 (piosenka jest dostępna na 
płycie i w Internecie) 

Wtorek 
07.04.2020 

 
polonistyczna 

 

 Podręcznik s. 74/75 – przeczytaj wiersz  wybranej 
osobie (2 razy) . Przepisz do zeszytu pierwszą 
zwrotkę – Pamiętaj o poprawnej pisowni! 

 Wykonaj ćwiczenia  s. 68 

 
matematyczna 

 

 Ćwiczenia s. 87  



 
społeczna 

 

 Tradycje Świąt Wielkanocnych – porozmawiaj z 
rodziną na temat tradycji np. 
- Święcenie koszyków 
- Szukanie jajeczek 
- Prezenty od zajączka 
- Lany poniedziałek. 
Możesz skorzystać z Internetu   np. film 
,,Wielkanocne tradycje i zwyczaje ludowe’’ 11min. 
 

Środa 
08.04.2020 

 
polonistyczna 

 

 Ćwiczenia s. 69 

 

 
matematyczna 

 

 Przepisz działania z ćwicz. 4 s. 87 do zeszytu. 
Pamiętaj o znaku ,,równa się’’ przed wynikiem.  
Ćwicz dodawanie i odejmowanie w zakresie 16. 
To zadanie na ocenę. Proszę przesłać zdjęcie. 
 

 
techniczna 
plastyczna 

 

 Wykonaj prawdziwą pisankę, którą włożysz do 
koszyka wielkanocnego – technika dowolna 
Pamiętaj, że pisanka to ozdobione, kolorowe jajko! 
To zadanie na ocenę. Proszę przesłać zdjęcie. 
 

 

Dodatkowo polecamy bajki o Wielkanocy i filmy wielkanocne dla dzieci i nie tylko: 

"Zając Max ratuje Wielkanoc" 

"Hop" 

"Strażnicy marzeń" 

"Kurczak Mały" 

"Pies, który ocalił Wielkanoc" 

"Wielkanocna przygoda Dory" 

"Max i Ruby. Wielkanoc" 

"Yogi: Miś Wielkanocny" 

"Maleństwo i przyjaciele" - film z serii o przygodach Kubusia Puchatka 

 

Wychowawca: p. E. Malek   
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