
0a Zadania na 30.03. – 03.04.2020 r.  

religia/etyka 01.04  

Opowiedzieć dziecku historię Ostatniej Wieczerzy (Pismo Św. - Ewangelia 

wg św. Jana rozdział 13, 1-20 i wg św. Marka rozdział 14,22-25). Wykonać 

ćwiczenia ze str. 98 i 99. 

03.04.  

 Opowiedzieć dziecku jak Jezus modlił się w Ogrójcu przed swoją śmiercią - 

(Pismo Św. - Ewangelia wg św. Marka rozdział 14, 32-41). Ćwiczenia str. 

100 i 101. 

nauczanie 

zintegrowane 

Książka Litery i liczby: strony od 52 do 57 

Karty pracy cz. 3: strony od 62 do 71 

Utrwalanie piosenek: Lecą ptaki, Daj rękę wiosenko, Kiedy wiosna 

przyjdzie do nas 

Kodowanie: zadania bez nudy cz. 3 

Pozostałe informacje na bieżąco przekazywane są w grupie na Facebook. 

język 

angielski 

30.03..   

Temat: It can play football. It can’t sing.  

31.03. 

Temat: Nauka piosenki  pt. “ Jump, Run and Shout”. 

Wszystkie wskazówki do pracy znajdują się w plikach poniżej. 

 

 

0b Zadania na 30.03. – 03.04.2020 r. 

religia/etyka 02.04.   

Opowiedzieć dziecku historię Ostatniej Wieczerzy (Pismo św. - Ewangelia 

wg św. Jana rozdział 13, 1-20   i wg św. Marka rozdział 14,22-25). Wykonać 

ćwiczenia ze str. 98 i 99. 

03.04. 

Opowiedzieć dziecku jak Jezus modlił się w Ogrójcu przed swoja śmiercią 

(Pismo św. - Ewangelia wg św. Marka rozdział 14, 32-41). Ćwiczenia str. 

100 i 101. 

nauczanie 

zintegrowane 

30.03 - Gdzie budować gniazdo? 

31.03 - Zadania o ptakach. 

01.04 - Wołanie wiosny. 

02.04 - Powroty ptaków. 

03.04 - Sąsiad szpak. 

Książka Litery i Liczby – str. 52-57. 

Książka Karty pracy cz. 3 – str. 62-71. 

Akademia Kodowania – zadania bez nudy.  

Pozostałe informacje na bieżąco przekazywane są przez email i e-dziennik.  

język 

angielski 

30.03.   

Temat: It can play football. It can’t sing.  

31.03. 

Temat: Nauka piosenki  pt. “ Jump, Run and Shout”. 

Wszystkie wskazówki do pracy znajdują się w plikach poniżej. 

 

 

 



 

1a Zadania na 30.03. – 03.04.2020 r. 

religia/etyka 02.04. 

Przeczytać z podręcznika temat nr 41 “CZCICMY KRZYŻ CHRYSTUSA”. 

Wykonać ćwiczenie w zeszycie ucznia str. 55 

03.04. 

Przeczytać z podręcznika temat nr 42 “WIERZYMY W 

ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA” str. 96-97. Wykonać 

ćwiczenie str. 56. 

nauczanie 

zintegrowane 

30.03 - Rośliny w naszej klasie. 

31.03 - Tajemnice ćmy. 

01.04. - Szanujmy wodę! 

02.04 - Śpiąca królewna. 

03.04 - To umiem! 

Podręcznik 37/46, polski 39/46, matematyka 38/45 

Informacje szczegółowe przesyłane są pocztą elektroniczną. 

język 

angielski 

Lekcja i nagranie w linku. 

https://drive.google.com/drive/folders/1qSHW0bKHpq3BrbGdzTzBAP1qZ

OtxS0af?usp=sharing 

 

 

1b Zadania na 30.03. – 03.04.2020 r. 

religia/etyka 01.04.  

Przeczytać z podręcznika temat nr 41 “CZCIMY KRZYŻ CHRYSTUSA”. 

Wykonać ćwiczenie w zeszycie ucznia str.55 

02.04. 

Przeczytać z podręcznika temat nr 42 “WIERZYMY W 

ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA” str. 96-97. 

Wykonać ćwiczenie str. 56 

nauczanie 

zintegrowane 

30.03 - Po co komu woda?  

31.03 - Rośliny w naszej klasie. 

01.04 - Tajemnice ćmy. 

02.04 - Szanujmy wodę! 

03.04 - Śpiąca królewna. 

Podręcznik str. 34 – 43, j. polski str. 36 – 45, 91 –92 i 103, matematyka str. 

38 – 45, 82 – 83. 

Szczegółowe informacje przesyłane są przez                e-dziennik oraz sms. 

język 

angielski 

01.04. Powtórzenie słownictwa-food 

03.04 Nauka piosenki “Ten Fat Sausages” 

Szczegółowe informacje zawarte są w plikach. 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1qSHW0bKHpq3BrbGdzTzBAP1qZOtxS0af?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qSHW0bKHpq3BrbGdzTzBAP1qZOtxS0af?usp=sharing


 

2a Zadania na 30.03. – 03.04.2020 r. 

religia/etyka 01.04. 

Przeczytać z podręcznika temat nr 39 “JEZUS ODDAJE SWOJE ŻYCIE ZA 

NAS” str. 90-91. Wykonać ćwiczenie w zeszycie ucznia str. 71 

03.04. 

Przeczytać z podręcznika temat nr 40 “JEZUS OFIARUE SIEBIE ZA NAS” 

str. 92-93. Wykonać ćwiczenia str.72-73-74. 

nauczanie 

zintegrowane 

30.03/Na tropie zabytków. 

31.03/Dawniej i dziś. 

01.04/Pomniki przyrody. 

02-03.04/Co nowego na wiosnę. 

Podręcznik s.32-37,108; j.polski s.34-39,102-103,106; matematyka s.28-33. 

Szczegółowe informacje przesyłane są przez  

e-dziennik oraz sms. 

język 

angielski 

31.03. I want to play basketball. 

01.04 Places  and rules in school. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji dostępne w plikach. 

Zajęcia 

komputerowe

/szachy 

 

Kontynuacja tematu poprzedniego. 

Mat w 1 ruchu  

https://szachydzieciom.pl/?page_id=58230 

 

 

2b Zadania na 30.03. – 03.04.2020 r. 

religia/etyka Przypomnij sobie historię o Miłosiernym Ojcu. Opowiedz ją komuś z Twojej 

rodziny. Przeczytaj tekst w podręczniku str. 78-79. 

Zrób ćwiczenie w zeszycie ćwiczeń str. 61-62  

  

Jeśli Państwo nie mają zeszytów ćw., proszę o wiadomość na adres: 

b.olejnik@sp26gdynia.pl, prześlę skan na Państwa adres mailowy. (praca do 

10.04.) 

nauczanie 

zintegrowane 

30.03 Dawniej i dziś  

31.03 Pomniki przyrody 

1.04 Co nowego na wiosnę 

2.04 Wiosenne kwiaty 

3.04 Przechwałki krokusa 

Podręcznik str. 32-42 i 108-111, K. str.34-47, KM. 

str. 26-37 

Szczegółowe informacje na e-dzienniku. 

język 

angielski 

02.04. I want to play basketball. 

03.04 Places  and rules in school. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji dostępne w plikach. 

 

Zajęcia 

komputerowe

/szachy 

 

Kontynuacja tematu poprzedniego. 

Mat w 1 ruchu  

https://szachydzieciom.pl/?page_id=58230 

 

 

 

https://szachydzieciom.pl/?page_id=58230
https://szachydzieciom.pl/?page_id=58230


 

3a Zadania na 30.03. – 03.04.2020 r. 

religia/etyka Po obejrzeniu filmiku: Strój liturgiczny: 

https://www.youtube.com/watch?v=tWbKVv4-XOc zapisz w zeszycie 

odpowiedź na pytanie:  

1. Jak się nazywa miejsce, gdzie ksiądz i służba liturgiczna przygotowują się 

do Mszy św.?  

2. Wymień 3 elementy stroju księdza, w czasie odprawiania Mszy św. (Praca 

do 10.04.) 

nauczanie 

zintegrowane 

30.03- Od kałuży do oceanu 

31.03- Jak zasiać wiosenną radość? 

1.04- Ruchy Ziemi 

2.04- Wypalanie traw 

3.04- Uwaga! Powódź! 

Podręcznik s.31-45 

Ćwiczenia: j. polski s.25- 39 

                    matematyka s.18- 27 

 Szczegółowe informacje e- dziennik, poczta elektroniczna 

język 

angielski 

02.04. Nauka piosenki pt. “ I can play football”. 

03.04. Workout for kids. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach. 

Zajęcia 

komputerowe

/szachy 

Kontynuacja tematu poprzedniego. 

Mat w 1 ruchu  

https://szachydzieciom.pl/?page_id=58230 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tWbKVv4-XOc
https://szachydzieciom.pl/?page_id=58230

