
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 1 NA DZIEŃ 14 KWIETNIA 2021 r. (środa) 

Nr 
lekcji 

Przedmiot z 
planu lekcji 

Temat lekcji / Cel Instrukcja wykonania pracy 
Sposób i termin odesłania 
rozwiązao nauczycielowi 

1 
 

Wychowanie 
fizyczne 

Temat: Ćwiczenia z 
przyborem nietypowym. 

 

Lekcja na platformie Teams 
 

 

2 
Edukacja 

wczesnoszkolna 

Temat: Słuchanie wiersza 
Juliana Tuwima "Dyzio 
marzyciel". Pisanie 
odpowiedzi na pytania. 
Związki wyrazowe typu: 
ponury jak gradowa 
chmura. Rodzaje chmur i 
ich powstawanie.  

Lekcja na platformie Teams 
1. Słuchanie wiersza Juliana Tuwima Dyzio marzyciel". 
2. Udzielanie odpowiedzi na pytania - dw. 1 str. 8. 
3. Czytanie informacji - powstawanie chmur. 
4. Pisanie nazw chmur - dw. 3 str. 9. 
5. Ustalanie kolejności powstawania chmur - dw. 4 str. 9. 
6. Wyjaśnianie znaczeo powiedzeo - dw. 2 str. 8. 

Prace będą sprawdzone w czasie 
lekcji online. 

3 
 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Temat: Wprowadzenie 
pojęcia boków i kątów w 
figurach geometrycznych. 
Zdobienie latawca według 
instrukcji. 

Lekcja na platformie Teams 
1. Rachunek pamięciowy. 
2. Podręcznik -  str.56 - 57. 
3. Wykonanie dwiczeo str.50 - 51. 

Prace będą sprawdzone w czasie 
lekcji online. 

4 Religia 
Temat: Modlę się przy 
grobie Pana Jezusa. 

Lekcja na platformie Teams 
1. Pomódl się odmawiając modlitwę: Zdrowaś Mario dziękując za zdrowie. 
2. Wykonaj dw. na stronie 82. 
 

Spotykamy się na online 

5 Język niemiecki  

Temat: Gry i zabawy 
leksykalne utrwalające 
słownictwo  
o częściach ciała i 
dolegliwościach. 
 
 

Dzieo dobry! GUTEN TAG! HALLO KINDER! 
Na dzisiejszych zajęciach utrwalicie słówka związane z częściami ciała  
i wyrażaniem dolegliwości. 
Na początek przypomnimy sobie części ciała z pomocą piosenki: 
https://www.youtube.com/watch?v=iXFAunwnIxE  
 

Gry utrwalające słownictwo: 

Zadanie będzie podlegało 
sprawdzeniu po powrocie do szkoły 

lub na lekcji online. 

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


https://wordwall.net/pl/resource/5907890/aufgabe-1-k%C3%B6rperteile 
https://wordwall.net/pl/resource/1123702/niemieckim/k%c3%b6rperteile 
https://wordwall.net/pl/resource/1949566/k%C3%B6rperteile 
https://wordwall.net/pl/resource/1497777/k%C3%B6rperteile 
 

gry są do wyboru 
 

Viel Spass! – Miłej zabawy! 
 

W razie pytao zapraszam do kontaktu przez dziennik elektroniczny lub 
maila: kamilakloc@interia.pl  
 

Viele Grüβe! 
Pozdrawiam! 
 

Kamila Kloc 
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