
0a  Zadania na 25 – 29 maja 2020 r.   

 

religia/etyka 27.05. - środa - Przeczytaj tekst zamieszczony w zeszycie ćwiczeń str. 110-111. 

Poproś Rodziców, aby przeczytali Ci z Pisma Świętego lub Internetu Dzieje 

Apostolskie rozdział 2 wersety 1-13 (Dz 2,1-13). Wykonaj zadania w zeszycie 

ćwiczeń. 

29.05. - piątek - Naucz się piosenki z YouTube: “Duchu Święty przyjdź, niech 

wiara zagości”. 

nauczanie 

zintegrowane 

“Święto Rodziców” 

Ćwiczenia w kp. cz.4, s. 44-53 

Akademia Kodowania: Kodowanie z mamą i tatą 

Nauka piosenek: Kocham Cię, ti amo, je t’aime, Ogrody 

Szczegółowe informacje na bieżąco przekazywane są za pośrednictwem grupy na 

Facebook, Messengera, e-maila oraz sms-owo. 

język angielski 25.05.-poniedziałek 

T: I like , I don’t like. 

26.05- wtorek 

T: Learning through English: Maths 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji (scenariusz i pliki do pobrania dostępne 

pod biletami wstępu wszystkich klas). 
 

0b Zadania na 25 – 29 maja 2020 r.   

religia/etyka 28.05. - czwartek - Przeczytaj tekst zamieszczony w zeszycie ćwiczeń str. 110-

111. Poproś Rodziców, aby przeczytali Ci z Pisma Świętego lub Internetu Dzieje 

Apostolskie rozdział 2 wersety 1-13 (Dz 2,1-13). Wykonaj zadania w zeszycie 

ćwiczeń. 

29.05. - piątek - Naucz się piosenki z YouTube: “Duchu Święty przyjdź, niech 

wiara zagości”. 

nauczanie 

zintegrowane 

Święto Rodziców 
1. Mama i tata 

2. Jak nasi rodzice 

3. Mój tata 

4. Wokół mamy i taty 

5. Moja rodzina  

Kart pracy – str. 44-53 

Piosenka: Kocham Cię, ti amo, je t’aime 

Akademia Kodowania: Rodzina 

Szczegółowe informacje przesyłane e-mailem.  

język angielski 25.05.-poniedziałek 

T: I like , I don’t like. 

26.05- wtorek 

T: Learning through English: Maths 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji (scenariusz i pliki do pobrania dostępne 

pod biletami wstępu wszystkich klas). 
 

 

 

 



1a Zadania na 25 – 29 maja 2020 r.   

religia/etyka 28.05. - czwartek - Przeczytaj z podręcznika temat nr 44 “PRZYJMUJEMY 

DUCHA ŚWIĘTEGO” str. 100-101. Poproś Rodziców, aby przeczytali Ci z Pisma 

Świętego lub Internetu Dzieje Apostolskie rozdział 2 wersety 1-13 (Dz 2,1-13). 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 58-59. 

29.05. - piątek - Przypomnij sobie poznane modlitwy (wklejona karta na końcu 

zeszytu ćwiczeń). 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Jesteśmy pasażerami c.d. 

2. Wspaniałych rodziców mam! 

3. Dziadziuś Edzio. 

4. Jesteśmy uczniami. 

5. Jesteśmy koleżeńscy. 

Podręcznik str. 27 - 35 i str. 82, ćwiczenia str. 28 – 35 i str. 83/84, matematyka str. 

28 - 33 i str. 69. 

język angielski Zakres materiału będzie przesłany przez wychowawcę klasy 
 

1b  Zadania na 25 – 29 maja 2020 r.   

religia/etyka 27.05. - środa - Przeczytaj z podręcznika temat nr 44 “PRZYJMUJEMY DUCHA 

ŚWIĘTEGO” str. 100-101. Poproś Rodziców, aby przeczytali Ci z Pisma Świętego 

lub Internetu Dzieje Apostolskie  rozdział 2 wersety 1-13 (Dz 2,1-13). 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń str. 58-59. 

28.05. - czwartek - Przypomnij sobie poznane modlitwy (wklejona karta na końcu 

zeszytu ćwiczeń). 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Jesteśmy pasażerami c.d. 
2. Wspaniałych rodziców mam! 
3. Dziadziuś Edzio. 
4. Jesteśmy uczniami. 
5. Jesteśmy koleżeńscy. 

Podręcznik str.27-35 i str.82 

Ćwiczenia j. p. str. 28-35 i 83-84 

Matematyka str. 28-33 i 69 

Szczegółowe informacje wysyłane są przez                 e-dziennik i pocztę 

elektroniczną 

język angielski 27.05. Środa  

T: “ Where’s my skateboard?”-a song. 

29.05 piątek 

T: Materials.  

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji (scenariusz i pliki do pobrania dostępne 

pod biletami wstępu wszystkich klas). 
 

 

 

 

 

 



2a Zadania na 25 – 29 maja 2020 r.   

religia/etyka 27.05 - środa - przeczytaj z podręcznika temat nr 51 “JEZUS CHRYSTUS 

SPOTYKA SIĘ Z NAMI”      str. 116-117. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń   

str. 92-94. 

29.05.- piątek - przeczytaj z podręcznika temat nr 52  “JESTEŚMY POSŁANI” 

str.120-121. W zeszycie ucznia wykonaj ćwiczenia str. 98-99 

i temat nr 53 “PAN JEZUS CZYNI NAS KOŚCIOŁEM” str. 122-123 i wykonaj 

zadania w zeszycie ćwiczeń str. 100-101. Ufam, że dasz radę 😊 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Nasza mama czarodziejka. 

2. Dzień Mamy. 

3. Nasza mama czarodziejka cd. 

4. Dzień Dziecka. 

5. Dzień Dziecka cd. 

 

Czytanka s.36-42, ćw. j.polski s.38-43,  

matem.s.30-41. 

Szczegóły wysyłam mailem oraz przez e-dziennik. 

 

język angielski 26.05. Wtorek 

T: There’s an ice rink-story. 

27.05. Środa  

T: In my town-a song. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji (scenariusz i pliki do pobrania dostępne 

pod biletami wstępu wszystkich klas). 

zajęcia 

informatyczne 

Pianino w Scratch 

W tej lekcji programujemy instrument muzyczny. Szczegóły zadania w nagranej 

lekcji wideo: https://youtu.be/Sn2vwRxizug. Spróbuj, może uda się tobie stworzyć 

instrument. (dla chętnych) 

 
 

2b Zadania na 25 – 29 maja 2020 r.   

religia/etyka Kontynuacja tematu z poprzedniego tygodnia 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Dzień Dziecka 

2. Podróżowania 

3. Kontynenty 

4. Gorące słońce Afryki 

5. Gorące słońce Afryki 

P. str.39-49, K. str. 42-51, KM. Str. 36- 43  

Szczegóły na e- dzienniku, sms, WhatsApp 

język angielski 28.05.czwartek 

T: There’s an ice rink-story. 

29.05. piątek 

T: In my town-a song. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji (scenariusz i pliki do pobrania 

dostępne pod biletami wstępu wszystkich klas). 

zajęcia 

informatyczne 

Pianino w Scratch 

W tej lekcji programujemy instrument muzyczny. Szczegóły zadania w 

nagranej lekcji wideo: https://youtu.be/Sn2vwRxizug. Spróbuj, może uda się 

tobie stworzyć instrument. (dla chętnych) 

https://youtu.be/Sn2vwRxizug
https://youtu.be/Sn2vwRxizug


 

3a Zadania na 25 – 29 maja 2020 r.   

religia/etyka Kontynuacja tematu z poprzedniego tygodnia 

Lekcja online, piątki 9:30-10:00 

https://us04web.zoom.us/j/75888815865?pwd=Z0xWQk4xK285WjNsemVkYS9sZU

hqUT09 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Dzień Matki 

2. Matka, mama, mamusia 

3. Ogród warzywno- kwiatowy 

4. Nasz ogródek 

5.Kompozycje kwiatowe 

Język polski Podręcznik s.46-57, Ćwiczenia s.30-43 

Matematyka Podręcznik s. 122- 124, Ćwiczenia s. 20- 33 

Szczegółowe informacje e- dziennik, e- mail 

język 

angielski 

28.05.czwartek 

T: Culture: What is your school day like? 

29.05. piątek 

T: At the beach-vocabulary.  

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji (scenariusz i pliki do pobrania dostępne pod 

biletami wstępu wszystkich klas). 

zajęcia 

informatyczne 

Pianino w Scratch 

W tej lekcji programujemy instrument muzyczny. Szczegóły zadania w nagranej 

lekcji wideo: https://youtu.be/Sn2vwRxizug. Spróbuj, może uda się tobie stworzyć 

instrument. (dla chętnych) 

 
 

https://us04web.zoom.us/j/75888815865?pwd=Z0xWQk4xK285WjNsemVkYS9sZUhqUT09
https://us04web.zoom.us/j/75888815865?pwd=Z0xWQk4xK285WjNsemVkYS9sZUhqUT09
https://youtu.be/Sn2vwRxizug

