
0a  Zadania na 1 – 5 czerwca 2020 r.   

 

religia/etyka 3.06. - środa- Obejrzyj obrazki w zeszycie ćwiczeń i wykonaj polecenia na 

str. 122-123 

5.06. - czwartek – Obejrzyj na YouTube relację z procesji Bożego Ciała.  

nauczanie 

zintegrowane 

“Niby tacy sami a jednak inni” 
Ćwiczenia w kp. cz.4, s. 54-59 

Akademia Kodowania: Kodowanie “Dzieci kodują” 
Nauka piosenki: Kolorowe dzieci 
Informacje na bieżąco przekazywane są za pośrednictwem grupy na 

Facebook, Messengera, e-maila oraz sms-owo. 
język angielski 01.06. -poniedziałek  

T: Eating a varied diet-a song 

02.06.-wtorek 

T: Revision of unit 6 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania pod biletami 

wstępu do zdalnego nauczania. 
 

0b Zadania na 1 – 5 czerwca 2020 r. 

religia/etyka 4.06. - czwartek - Obejrzyj obrazki w zeszycie ćwiczeń i wykonaj polecenia 

na str. 122-123 

5.06. - piątek – Obejrzyj na YouTube relację z procesji Bożego Ciała. 

nauczanie 

zintegrowane 

Niby tacy sami, a jednak inni 
1. Dzień Dziecka  
2. Co jest cięższe, a co lżejsze? 
3. Dziwni goście 
4. Piłka dla wszystkich 
5. Moje uczucia  
Karty pracy cz. 4 – str. 54-59 
Piosenka: Dziwni Goście 
Akademia Kodowania: Uczucia  
Szczegółowe informacje przekazywane są e-mailem.  

język angielski 01.06. -poniedziałek  
T: Eating a varied diet-a song 

02.06.-wtorek 

T: Revision of unit 6 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania pod biletami 

wstępu do zdalnego nauczania. 
 

 

 

 

 

 

 



1a Zadania na 1 – 5 czerwca 2020 r. 

religia/etyka 4.06. - czwartek -Przeczytaj z podręcznika temat nr 55  ”Z Panem Jezusem na 

wakacje” str. 124-125 i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 72-73. 

5.06. - piątek –Przeczytaj z podręcznika temat nr 49 “Idziemy z Panem 

Jezusem” - Boże Ciało i wykonaj zadanie w zeszycie ćwiczeń str. 65. 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Dzień Dziecka 

2. Jesteśmy koleżeńscy c.d. 

3. Jacy jesteśmy 

4. Kolorowy rok 

5. Różnobarwna działka 

Podręcznik str. 38 – 45, Ćwiczenia str. 36 – 43, Matematyka str. 34 – 43 

Szczegółowe informacje wysyłane są pocztą elektroniczną. 

język angielski Zeszyt ćwiczeń str. 58 i 59. Proszę wysłać zdjęcia wykonanych ćwiczeń na 

a.jank@sp26gdynia.pl lub na WhatsApp. 
 

1b  Zadania na 1 – 5 czerwca 2020 r. 

religia/etyka 3.06. - środa - Przeczytaj z podręcznika temat nr 55  ”Z Panem Jezusem na 

wakacje” str. 124-125 i wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 72-73. 

4.06. - czwartek –Przeczytaj z podręcznika temat nr 49 “Idziemy z Panem 

Jezusem” - Boże Ciało i wykonaj zadanie w zeszycie ćwiczeń str. 65. 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Dzień Dziecka 
2. Jesteśmy koleżeńscy c.d. 
3. Jacy jesteśmy 
4. Kolorowy rok 
5. Różnobarwna działka 

Podręcznik str. 38 – 45 

Ćwiczenia j. polski str. 36 – 43 

Matematyka str. 34 – 43 

Szczegółowe informacje wysyłane są przez e-dziennik oraz mailem. 

język angielski 03.06. Środa 

T: Materials are fantastic!-a song. 

05.06. Piątek 

T: Unit review- unit 6. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania pod biletami 

wstępu do zdalnego nauczania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.jank@sp26gdynia.pl


2a Zadania na 1 – 5 czerwca 2020 r. 

religia/etyka 3.06.- środa - przeczytaj z podręcznika temat nr 54 “Zamieszkaj, Panie Jezu 

z nami” str. 124-125. Wykonaj zadanie w zeszycie ćwiczeń str.102. 

5.06.-piątek - przeczytaj z podręcznika temat nr 55 

“Jezus uczy miłości bliźniego” str. 126-127. Wykonaj zadanie w zeszycie 

ćwiczeń str.103-104. 

nauczanie 

zintegrowane 

1.Dzień Dziecka. 

2.Podróżowanie. 

3.Kontynenty. 

4.Gorące słońce Afryki. 

5.Gorące słońce Afryki cd. 

 

Czytanka s.43-49, ćw.j.polski s.44-51, matem.s.38-43 

Szczegółowe informacje przekazane są mailem i przez e-dziennik. 

 

język angielski 02.06.-wtorek 

T: Road safety. 

03.06-środa 

T: The road safety- a song. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania pod 

biletami wstępu do zdalnego nauczania. 

zajęcia 

informatyczne 

Scratch- kontynuacja 

 

 

2b Zadania na 1 – 5 czerwca 2020 r. 

religia/etyka Eucharystia jest jednym z sakramentów. 

Obejrzyj filmik dotyczący Mszy świętej: Brat Franciszek: Przebieg Mszy 

Świętej: 

https://www.youtube.com/watch?v=ldhO_QArFio 

 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Australia cz. 1 

2. Australia cz. 2 

3. Podróż dookoła świata 

4. Planujemy wakacje cz.1 

5. Planujemy wakacje cz.2 

P.str. 50-55, K.52-59, KM. 44-47 

Szczegóły na e-dziennik i Whatsapp 

język angielski 04.06.-czwartek 

T: Road safety. 

05.06-piątek 

T: The road safety- a song. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania pod 

biletami wstępu do zdalnego nauczania. 

 

zajęcia 

informatyczne 

Scratch- kontynuacja 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ldhO_QArFio


3a Zadania na 1 – 5 czerwca 2020 r. 

religia/etyka Katecheza 5 w załączniku (do wykonania do 12.06.2020r.) 

Lekcje online piątki 9:30-10:00 

https://us04web.zoom.us/j/75888815865?pwd=Z0xWQk4xK285WjNsem

VkYS9sZUhqUT09 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Dzień Dziecka 

2. Tropimy ortografię 

3. Chcemy, by świat był szczęśliwy 

4. Moje królestwo 

5. Prawa dziecka 

Język polski : Podręcznik s. 56- 69, Ćwiczenia s.39-49 

Matematyka: Podręcznik s. 125, Ćwiczenia s. 26- 39 

język angielski  04.05- czwartek 

T: An adventure  - story. 

05.06.-piątek 

T: Talking about what we’re doing now. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania pod 

biletami wstępu do zdalnego nauczania. 

 

zajęcia 

informatyczne 

Scratch- kontynuacja 

 
 

https://us04web.zoom.us/j/75888815865?pwd=Z0xWQk4xK285WjNsemVkYS9sZUhqUT09
https://us04web.zoom.us/j/75888815865?pwd=Z0xWQk4xK285WjNsemVkYS9sZUhqUT09

