
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 1 NA DZIEŃ 21 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: Spotkanie z 

biblioteką. 

Lekcja na platformie Teams 
Dzisiaj zajęcia odbędą się na podstawie książki Zofii Staneckiej  

„Droga Mocy” oraz książki Wojciecha Widłaka „Orły nad Londynem”. 

Do zobaczenia. 

Zajęcia on-line na Teams  
o godz. 8.00 

2 
Edukacja 

wczesnoszkolna 

Temat: Słuchanie 
opowiadania „Moja 

działka zmienia się w 
dżunglę”. Ćwiczenia w 
układaniu wypowiedzi 
ustnej - powstawanie 

domowej działki. 
Wpisywanie wyrazów do 

diagramu. Etapy 
zakładania klasowego 

ogródka. Wartości 
odżywcze nowalijek - 

prezentacja 
multimedialna. 

Lekcja na platformie Teams 
1. Słuchanie opowiadania „Moja działka zmienia się w dżunglę”. 
2. Omówienie ilustracji w podręczniku str. 16 - 17. 
3. Uzupełnianie zdao wyrazami z ramki - dw. 1 str. 14. 
4. Układanie z sylab zdania i zapisywanie ich w liniaturze - dw. 2 str. 14. 
5. Łączenie zdjęd, których nazwy się rymują  - dw. 3 str. 14. 
6. Odczytywanie wyrazów - dw. 4 str. 15. 
7. Naklejanie nalepek na obrazku - dw. 5 str. 15. 
 
 
 
 

Prace będą sprawdzone w czasie 
lekcji online. 

3 
 

Edukacja 
wczesnoszkolna 

Temat: Rozwiązywanie 
zadao na obliczenia 

zegarowe i pieniężne. 
Dzielenie figur na dwie 

równe części. 

Lekcja na platformie Teams 
1. Rachunek pamięciowy. 
2. Podręcznik -  str. 61. 
3. Wykonanie dwiczeo str. 55. 

Prace będą sprawdzone w czasie 
lekcji online. 

4 Religia Temat: Myślę o niebie 

  

1. Pomódl się odmawiając modlitwę Zdrowaś Mario prosząc  Matkę 

Boską o zdrowie 

2. Wykonaj zadanie str. 86 
 

Prace podesład na email 
edytarozek1974@o2.pl 
Spotykamy się online 

 

mailto:edytarozek1974@o2.pl


5 Język niemiecki  

Temat: „Schulsachen” – 
przybory szkolne – 
wprowadzenie 
słownictwa. 

 

 

Dzieo dobry! GUTEN TAG! HALLO KINDER! 
https://thema.schule.at/thema/detail/daz-lernpaket-schulsachen-1.html 
link do słownictwa i gier z wymową. 
Po zapoznaniu ze słownictwem zrobimy zadania 1 i 2 str. 29 – materiały 
dwiczeniowe. 
Viel Spass! – Miłej zabawy! 
 
W razie pytao zapraszam do kontaktu przez dziennik elektroniczny lub 
maila: kamilakloc@interia.pl  
 
Viele Grüβe! 
Pozdrawiam! 
 
Kamila Kloc 
 

Zadanie będzie podlegało 
sprawdzeniu po powrocie do szkoły 

lub na lekcji online. 

 

https://thema.schule.at/thema/detail/daz-lernpaket-schulsachen-1.html
mailto:kamilakloc@interia.pl

