
Klasa 1

Edukacja wczesnoszkolna

Poniedziałek 22. 06. 20 r. 
Temat dnia: Żegnaj pierwsza klaso!
Edukacja polonistyczno – społeczna: Moje mocne i słabe strony – samoocena. Podsumowanie 
osiągnięć dzieci. Napiszcie o sobie, które zajęcia szkolne lubicie najbardziej, a które sprawiają Wam
problemy? Swoją wypowiedź możecie napisać w zeszycie, tak: Ze szkolnych zajęć najbardziej 
lubię…………., ,ponieważ…………………….  . Mam problemy z…………. i wiem, że muszę 
jeszcze wiele pracować. Myślę, że będę mógł/ mogła rozwijać swoje zainteresowania i uda mi się 
pokonać  trudności. 
Poćwiczcie sobie liczbę pojedynczą i mnogą w wyrazach:
https://wordwall.net/pl/resource/1748807/liczba-pojedyncza-liczba-mnoga 
Edukacja przyrodnicza: Odszukajcie, zwierzę czy roślina? 
https://wordwall.net/pl/resource/937326/co-zwierze-nie-ro%C5%9Blina 
Edukacja matematyczna: Rozwiązywanie zadań tekstowych, zabawy  matematyczne.  Podręcznik
s. 76. Rozwiązania napisz w zeszycie. Poćwicz! 
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/eca6dfa9d5028a551bc66810735e9d97_/lesson/
lesson/index.html 
Wychowanie fizyczne: Gimnastyka poranna :https://www.youtube.com/watch?v=rLLcZ2SxMSU 
Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wykonują zadania na 
miarę swoich możliwości, szczegółowe informacje zamieszczone będą na classroom

Wtorek 23.06. 20 r.
Temat dnia: Wakacje, ach wakacje.
Edukacja polonistyczno – społeczna: Rozwijanie umiejętności czytania i pisania.
 Rozwiążcie wakacyjną  krzyżówkę: https://wordwall.net/pl/resource/1899284/polski/krzy%c5%bc
%c3%b3wka-wakacje 
Poukładajcie zdania: https://wordwall.net/pl/resource/1691741/polski/u%c5%82%c3%b3%c5%bc-
zdanie 
Edukacja matematyczna :  Dodawanie i odejmowanie, dopasuj działanie do liczby: 
https://learningapps.org/10537161 
Edukacja plastyczna: Na plaży, pokoloruj: https://miastodzieci.pl/kolorowanki/zabawa-na-
plazy/ 
Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wykonują zadania na 
miarę swoich możliwości, szczegółowe informacje zamieszczone będą na classroom.
 
Środa 24.06. 20 r.
Temat dnia: Wakacyjne podróże – powtarzamy.
Edukacja polonistyczno – społeczna: Zagrajcie w memory i przypomnijcie sobie, 
czym podróżujemy? https://wordwall.net/pl/resource/1230618/%C5%9Brodki-
transportu 
Do krzyżówki wpiszcie znane środki transportu: 
https://wordwall.net/pl/resource/2294921/%C5%9Brodki-transportu 
Na koniec zróbcie sobie test wiedzy, powodzenia!https://wordwall.net/pl/resource/
1863482/%C5%9Brodki-transportu 
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Edukacja matematyczna :   Rozwiążcie zadanie matematyczne: 
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/f72b6d7df1046315e6d4a6a6081a22
0d_/lesson/lesson/index.html 
Wychowanie fizyczne: Ćwiczenia, bądźcie w ruchu: 
https://www.youtube.com/watch?v=lJDMxtfFx7Y 
Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wykonują zadania na 
miarę swoich możliwości, szczegółowe informacje zamieszczone będą na classroom.
 
Czwartek 25.06. 20 r.
Temat dnia: Bezpieczni na  wakacjach – powtarzamy.
Edukacja polonistyczno – społeczna: Rozwiążcie zadania, jak należy zachowywać 
bezpieczeństwo? 
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/26953327c3c6fa289cc29a40c48
c6f56_/index.html 
Bezpieczeństwo w sieci: https://sieciaki.pl/quizy 
Życzę moim uczniom wspaniałych, beztroskich i bezpiecznych wakacji! 
Do zobaczenia w nowym roku szkolnym! 
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