
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 1 NA DZIEŃ 15 KWIETNIA 2021 r. (czwartek) 

Nr 
lekcji 

Przedmiot z 
planu lekcji 

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

1 
Edukacja 

wczesnoszkolna 

Temat: Słuchanie 
informacji o maszynach 
latających. Zaznaczanie 
właściwych odpowiedzi. 

Wymyślanie nazwy 
pojazdu. Układanie pytao i 

szukanie odpowiedzi w 
różnych źródłach na temat 

pracy pilota. 

 Lekcja na platformie TEAMS  
1. Słuchanie informacji o maszynach latających - podręcznik str.12. 
2. Zaznaczanie właściwych odpowiedzi - dw. 1 str.10 
3. Dopisywanie wyrazów w liczbie mnogiej - dw. 3 str.11 
4. Umieszczanie nalepek z nazwami latających maszyn - dw. 4 str.11 
7. Wymyślanie nazwy dla pojazdu - dw. 2 str.10. 
 

Prace będą sprawdzone w czasie 
lekcji online 

2 
Edukacja 

wczesnoszkolna 

Temat: Liczenie boków i 
kątów figur 

geometrycznych. 

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

Prace będą sprawdzone w czasie 
lekcji online 

3 
Edukacja 
muzyczna 

Temat: Nauka piosenki 
"Zawsze razem". Poznanie 

kształtu półnuty. 
Rysowanie półnuty na 

pięciolinii. 
 
 

Lekcja na platformie TEAMS  
1. Śpiewanie piosenki "Zawsze razem". 
2. Poznanie kształtu półnuty. 
3. Rysowanie półnuty na pięciolinii - dw.3 str. 89 
 

 

 Prace będą sprawdzone w czasie 
lekcji online 

4 
Edukacja 

informatyczna 

Temat: Poznajemy 
narzędzia edytora tekstu: 
Kursywa. 

Lekcja na platformie Teams 
Możesz wysład utworzone pliki na 
mój adres piotrbasalyga@wp.pl. 

5 Język niemiecki  

Temat: 
„Zeichenwettbewerbe” – 
nauka wiersza po 
niemiecku o częściach 
ciała. 
 
 

Dzieo dobry! GUTEN TAG! HALLO KINDER! 
Na dzisiejszych zajęciach nauczymy się wspólnie wiersza i wykonamy do 
niego ilustrację. Wierszyk znajdziecie na stronie 58 w zadaniu 8 w 
podręczniku. 
Następnie wykonamy zadanie z materiałów dwiczeniowych z serii „umiem” 
na koocu dwiczenia temat 8 „Was tut dir weh?”. 
  

Zadanie będzie podlegało 
sprawdzeniu po powrocie do szkoły 

lub na lekcji online. 

mailto:piotrbasalyga@wp.pl


Gry utrwalające słownictwo do samodzielnej zabawy: 
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 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iXFAunwnIxE  link do piosenki 
 
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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