
ZESTAW ZAGADNIEŃ DO PRACY  

DLA UCZNIÓW KLASY 1 NA DZIEŃ 22 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 
opowiadania Zofii 

Staneckiej "Zgnieciona 
butelka". Układanie i 

pisanie pytao i 
odpowiedzi. Postawy 

człowieka wobec 
przyrody. Zagrożenia 

wynikające z produkcji 
śmieci i sposoby radzenia 

sobie z odpadami. 

 Lekcja na platformie TEAMS  
1. Ćwiczenia twórcze "Podajemy skojarzenia". 
2. Słuchanie opowiadania Zofii Staneckiej "Zgnieciona butelka" - podręcznik 
str.22-23. 
3. Pisanie pytao i odpowiedzi - dw.1 str.20. 
4. Układanie zdao z rozsypanki wyrazowej - dw. 2 str.20. 
5.  Obejrzenie filmu: EduKredka - Dzieo Ziemi - film edukacyjny 
 

Prace będą sprawdzone w czasie 
lekcji online 

2 
Edukacja 

wczesnoszkolna 

Temat: Ćwiczenia w 
dodawaniu i odejmowaniu 

w zakresie 20. 
Rozwiązywanie zadao 

tekstowych. 

 
Lekcja na platformie Teams 
1. Rachunek pamięciowy. 
2. Wykonanie dwiczeo str. 55. 
 

Prace będą sprawdzone w czasie 
lekcji online 

3 
Edukacja 
muzyczna 

Temat: Śpiewanie piosenki 
"Zawsze razem". 

Wprowadzenie całej nuty. 
Pisanie całej nuty na 

pięciolinii. Improwizacja 
ruchowa do piosenki. 

 
 

Lekcja na platformie TEAMS  
1. Śpiewanie piosenki "Zawsze razem". 
2. Poznanie kształtu całej nuty. 
3. Rysowanie całej nuty na pięciolinii. 
4. Umieszczanie nalepek według wzoru - dw.1 str.90. 
 

 

 Prace będą sprawdzone w czasie 
lekcji online 

4 
Edukacja 

informatyczna 

Temat: Poznajemy 
narzędzia edytora tekstu: 
Podkreślenie. 

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

5 Język niemiecki  

Temat: „Schulsachen” – 
przybory szkolne – odbiór 
tekstu słuchanego. 
 
 

Dzieo dobry! GUTEN TAG! HALLO KINDER! 
https://thema.schule.at/thema/detail/daz-lernpaket-schulsachen-1.html link 
do słownictwa i gier z wymową – do powtórzenia słownictwa. 
Na początku lekcji obejrzymy krótki filmik „Deutsch mit Socke” 
Oglądając zwródcie proszę uwagę na to, co Socke ma w piórniku 

Zadanie będzie podlegało 
sprawdzeniu po powrocie do szkoły 

lub na lekcji online. 

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


https://www.youtube.com/watch?v=9G7j0WhuTWI  
Następnie zagramy w grę pt. „Was fehlt?” – „Czego brakuje” 
https://www.youtube.com/watch?v=UL50k1tSIgQ  
Na zakooczenie zajęd wspólnie posłuchamy piosenki o pierwszym dniu szkoły 
– słuchając zastanówcie się proszę, jakie przybory szkolne występują w  
piosence: 
https://www.youtube.com/watch?v=21tXbZjjCQs  
 
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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