
0a  Zadania na 27 – 30 kwietnia 2020 r.  

 

religia/etyka 29.04. - środa - obejrzyj obrazki w zeszycie ćwiczeń str. 106-107. 

Wykonaj polecenia na w/w stronach. 

nauczanie 

zintegrowane 

Temat: Mój kraj 
Książka Litery i liczby: strony od 76 do 80 
Karty pracy cz. 4: strony od 28 do 35 
Nauka piosenki: Jesteśmy Polką i Polakiem 
Kodowanie: Zakodowane symbole narodowe 

Pozostałe informacje na bieżąco przekazywane są w grupie na 

Facebook 
język 

angielski 

27.04.-poniedziałek 

T: Can I have ….? Czy mogę prosić o....? 

28.04.-wtorek 

T: What’s your favourite animal? Jakie jest Twoje ulubione 

zwierzę? 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania. 
 

0b  Zadania na 27 – 30 kwietnia 2020 r. 

 

religia/etyka 30.04. - czwartek - obejrzyj obrazki w zeszycie ćwiczeń str. 106-

107. Wykonaj polecenia na w/w stronach. 

nauczanie 

zintegrowane 

Moja miejscowość, mój region 
1. Małe miasteczko 
2. Miejsca, które znam 
3. Najpiękniejsze miejsce świata 
4. Album mojej miejscowości 
Karty pracy cz. 4 – str. 22-28 
Piosenka - Jestem Polakiem 
Akademia kodowania - Polska 
Szczegółowe informacje przesyłane przez e-dziennik  
i e-mail.  

język 

angielski 

27.04.-poniedziałek 

T: Can I have ….? Czy mogę prosić o....? 

28.04.-wtorek 

T: What’s your favourite animal? Jakie jest Twoje ulubione 

zwierzę? 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania. 
 

 

 

 

 

 

 



1a Zadania na 27 – 30 kwietnia 2020 r. 

 

religia/etyka 30.04. - czwartek - Naucz się piosenki z YouTube: “Jezu ufam 

Tobie”. Tekst masz wklejony na końcu zeszytu ćwiczeń. 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Historia dzbanka 

2. Segregujemy odpady 

3. U lekarza 

4. Dbam o zdrowie 

Podręcznik str. 62/71, ćwicz. 58.67, matem. 58/69 

Szczegółowe informacje w e-mailu 

język 

angielski 

Lekcja w linku 

https://drive.google.com/drive/folders/1S-

kjvXurCmhHVRYMziZt3Qt8LL7w0wHU?usp=sharing 

 
 

1b  Zadania na 27 – 30 kwietnia 2020 r. 

 

religia/etyka 29.04. - środa - Naucz się piosenki z YouTube: “Jezu 

ufam Tobie”. Tekst masz wklejony na końcu zeszytu ćwiczeń. 

30.04. - ZADANIE DLA CHĘTNYCH: Naucz się na pamięć 

Dekalogu (10 przykazań Bożych). 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Historia dzbanka. 
2. Segregujemy odpady. 
3. U lekarza. 
4. Dbam o zdrowie. 

Podręcznik str. 62 – 70 

Ćw. j. polski str. 58 – 67 

Matematyka str. 58 – 69 i str. 85 

Szczegółowe informacje przesyłane są przez e-dziennik i sms. 

język 

angielski 

29.04. Środa 

T: Physical actions – czasowniki akcji. Ćwiczenia doskonalące 

słownictwo-zwierzęta. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do 

pobrania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1S-kjvXurCmhHVRYMziZt3Qt8LL7w0wHU?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1S-kjvXurCmhHVRYMziZt3Qt8LL7w0wHU?usp=sharing


2a Zadania na 27 – 30 kwietnia 2020 r. 

 

religia/etyka Przeczytaj 43 temat z podręcznika: “JESTEŚMY DZIEĆMI 

BOŻYMI” str.100-101. Obejrzyj zdjęcia lub video ze swojego 

chrztu św. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str.80-82. 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Wiosenne prace w ogrodzie. 

2. Zwierzęta w ogrodzie. 

3. Historia pewnej rośliny. 

4. Nic w ogrodzie. 

Podr.s.60-73, ćw.pol.s.68-79, mat.s.52-59 

Szczegółowe informacje przesłane przez e-dziennik oraz sms. 

język 

angielski 

28.04. Wtorek 

T: Nauka piosenki pt. “ I’m feeling ill” 

29.04. Środa 

T: Doskonalenie słownictwa związanego z samopoczuciem. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do 

pobrania. 

zajęcia 

informatyczne 

Dzień dobry wszystkim. W tej lekcji wideo chciałbym 

zaproponować wam, abyście poczuli się jak programiści gier 

Komputerowych i spróbowali sami stworzyć własną grę. W 

dołączonym wideo są wszystkie informacje potrzebne do tego 

zadania. Powodzenia. 

https://youtu.be/pyVujINAaig   

m.kawalec@sp26gdynia.pl 

 
 

 

2b Zadania na 27 – 30 kwietnia 2020 r. 

 

religia/etyka Kontynuacja zadania z ostatniego tygodnia 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Historia pewnej rośliny 

2. Niezwykłe ogrody 

3. Nic w ogrodzie 

4. Majowe święta 

P. str.64-73 i P cz.5. str. 3-5 , K.str.72-79, K. cz.5 str. 3-5, KM. 

str.56-59, KM. cz.5 str. 3-5  

Szczegółowe informacje na e-dzienniku, WhatsApp, sms  

język 

angielski 

28.04. Wtorek 

T: Nauka piosenki pt. “ I’m feeling ill” 

 Doskonalenie słownictwa związanego z samopoczuciem. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do 

pobrania. 

zajęcia 

informatyczne 

Dzień dobry wszystkim. W tej lekcji wideo chciałbym 

zaproponować wam, abyście poczuli się jak programiści gier 

Komputerowych i spróbowali sami stworzyć własną grę. W 

dołączonym wideo są wszystkie informacje potrzebne do tego 

zadania. Powodzenia. 

https://youtu.be/pyVujINAaig   

m.kawalec@sp26gdynia.pl 

https://youtu.be/pyVujINAaig
mailto:m.kawalec@sp26gdynia.pl
https://youtu.be/pyVujINAaig
mailto:m.kawalec@sp26gdynia.pl


 

3a  

religia/etyka Kontynuacja zadania z ostatniego tygodnia. 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Wynalazki szkodliwe dla przyrody 

2. Jesteśmy wynalazcami 

3. Polscy nobliści  

4. To umiem, to wiem 

Podręcznik s. 64-71, 130- 132 

Ćwiczenia j. polski s. 58- 65 

Ćwiczenia matematyka s. 44-49 

Szczegółowe informacje e-dziennik, e- mail 

język 

angielski 

30.04. Czwartek 

T: Nauka piosenki pt. “I like food”. 

Tasty and healthy- smaczne i zdrowe (nauka słownictwa). 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do 

pobrania. 

zajęcia 

informatyczne 

Dzień dobry wszystkim. W tej lekcji wideo chciałbym 

zaproponować wam, abyście poczuli się jak programiści gier 

Komputerowych i spróbowali sami stworzyć własną grę. W 

dołączonym wideo są wszystkie informacje potrzebne do tego 

zadania. Powodzenia. 

https://youtu.be/pyVujINAaig   

m.kawalec@sp26gdynia.pl 

 
 

https://youtu.be/pyVujINAaig
mailto:m.kawalec@sp26gdynia.pl

