
0a  Zadania na 18 - 22 maja 2020 r.   

 

religia/etyka 20.05. - środa - Obejrzyj obrazki i przeczytaj temat “Idźcie na cały 

świat” str. 108-109. Wykonaj polecenia w zeszycie ćwiczeń. 

22.05.- piątek - Naucz się piosenki z YouTube “Pan jest wśród nas”.  

W wolnej chwili poproś Rodziców, aby opowiedzieli Ci  

o papieżu, Janie Pawle II z okazji obchodzonej 100 rocznicy urodzin 

Wielkiego Polaka. Jeśli masz taką możliwość poszukaj zdjęć lub 

albumu z Jego postacią. 

nauczanie 

zintegrowane 

Rośliny na łące 

Karty Pracy nr 4, s. 36-37, 42. 

Akademia Kodowania –kodujemy na łące 

Nauka piosenki: Stokrotka. 

Pozostałe informacje przekazywane są na bieżąco w grupie na 

Facebook, przez Messenger oraz e-mail 

język 

angielski 

18.05. -poniedziałek  

T:” The milkshake .” -storytime. 

19.05.- wtorek 

T: I’m hungry. I’m thirsty. 

Szczegóły dotyczące lekcji (scenariusz zajęć oraz pliki do pobrania) 

znajdują się poniżej na stronie internetowej szkoły pod biletami wstępu 

zdalnego nauczania dla wszystkich klas.  
 

0b Zadania na 18 - 22 maja 2020 r.   

religia/etyka 21.05. - środa - Obejrzyj obrazki i przeczytaj temat “Idźcie na cały 

świat” str. 108-109. Wykonaj polecenia w zeszycie ćwiczeń. 

22.05.- piątek - Naucz się piosenki z YouTube “Pan jest wśród nas”.  

W wolnej chwili poproś Rodziców, aby opowiedzieli Ci  

o papieżu, Janie Pawle II z okazji obchodzonej 100 rocznicy urodzin 

Wielkiego Polaka. Jeśli masz taką możliwość poszukaj zdjęć lub 

albumu z Jego postacią. 

nauczanie 

zintegrowane 

Kwiatowa łąka 

1. Wiosenne przebudzenie 

2. Zielnik 

3. Zielona łąka 

4. Wiosenna pogoda 

5. Kochamy Was 

Karty pracy cz. 4 – str. 39-41 

Litery i liczby – str. 77-80  

Kodowanie – wiosenne kwiaty 

Piosenka – Kwiatowa piosenka 

Szczegóły przesyłane są e-mailem.  

język 

angielski 

18.05. -poniedziałek  

T:” The milkshake .” -storytime. 

19.05.- wtorek 

T: I’m hungry. I’m thirsty. 

Szczegóły dotyczące lekcji (scenariusz zajęć oraz pliki do pobrania) 

znajdują się poniżej na stronie internetowej szkoły pod biletami wstępu 

zdalnego nauczania dla wszystkich klas. 



 

1a Zadania na 18 - 22 maja 2020 r.   

religia/etyka 21.05. - czwartek - Przeczytaj z podręcznika temat nr 47 “PAN JEZUS 

ZAPRASZA NAS NA UCZTĘ” str. 106-107.Wykonaj zadanie w 

zeszycie ćwiczeń str. 63. Pokoloruj obrazki przed wklejeniem do 

zeszytu.  

22.05. - piątek - Przeczytaj z podręcznika temat nr 43 “PAN JEZUS 

JEST Z NAMI” str. 98-99. Wykonaj zadanie w zeszycie ćwiczeń str. 57. 

Pokoloruj obrazki przed wklejeniem do zeszytu (jest łatwiej).  

NIE ZAPOMNIJCIE POZNANYCH MODLITW! 

Proszę o przesyłanie do mnie wykonanych prac dzieci.  

W wolnej chwili poproś Rodziców, aby opowiedzieli Ci  

o papieżu, Janie Pawle II z okazji obchodzonej 100 rocznicy urodzin 

Wielkiego Polaka. Jeśli masz taką możliwość poszukaj zdjęć lub 

albumu z Jego postacią. 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Niesamowite budowle 

2. Niesamowite muzea 

3. Ruch w mieście 

4. Jesteśmy pasażerami 

5. Jesteśmy pasażerami c.d. 

Podręcznik str. 20-29, ćwiczenia 20-29, matematyka 16-25. Szczegóły 

są przesyłane e mailem.  

język 

angielski 

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

mpK3FGRZo6CW5tAR5t9pP14DPTIink?usp=sharingLekcja w linku 

 

 

1b  Zadania na 18 - 22 maja 2020 r.   

religia/etyka 20.05. - środa - Przeczytaj z podręcznika temat nr 47 “PAN JEZUS 

ZAPRASZA NAS NA UCZTĘ” str. 106-107.Wykonaj zadanie w 

zeszycie ćwiczeń str. 63. Pokoloruj obrazki przed wklejeniem do 

zeszytu.  

21.05. - czwartek - Przeczytaj z podręcznika temat nr 43 “PAN JEZUS 

JEST Z NAMI” str. 98-99. Wykonaj zadanie w zeszycie ćwiczeń str. 57. 

Pokoloruj obrazki przed wklejeniem do zeszytu (jest łatwiej).  

NIE ZAPOMNIJCIE POZNANYCH MODLITW! 

Proszę o przesyłanie do mnie wykonanych prac dzieci. 

W wolnej chwili poproś Rodziców, aby opowiedzieli Ci  

o papieżu, Janie Pawle II z okazji obchodzonej 100 rocznicy urodzin 

Wielkiego Polaka. Jeśli masz taką możliwość poszukaj zdjęć lub 

albumu z Jego postacią. 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Niesamowite budowle. 

2. Niesamowite muzea. 

3. Ruch w mieście. 

4. Jesteśmy pasażerami. 

5. Jesteśmy pasażerami c.d. 

Podręcznik str. 20-29 

Ćwiczenia j. polski str. 20-29 i 83 

Matematyka str. 16-27 

https://drive.google.com/drive/folders/1I-mpK3FGRZo6CW5tAR5t9pP14DPTIink?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1I-mpK3FGRZo6CW5tAR5t9pP14DPTIink?usp=sharing


Szczegółowe informacje przez e-dziennik, sms i mail. 

język 

angielski 

20.05. Środa 

T: Toys. 

22.05. Piątek 

T: Where’s my skateboard?-story.  

Szczegóły dotyczące lekcji (scenariusz zajęć oraz pliki do pobrania) 

znajdują się poniżej na stronie internetowej szkoły pod biletami wstępu 

zdalnego nauczania dla wszystkich klas. 

 

 

 

2a Zadania na 18 - 22 maja 2020 r.   

religia/etyka 20.05. - środa - Przeczytaj z podręcznika temat nr 49 “PAN JEZUS 

BŁOGOSŁAWI NASZYM RODZINOM” str. 112-113. Wykonaj 

zadania w zeszycie ćwiczeń str. 89.  

22.05. - piątek - Przeczytaj z podręcznika temat nr 50 “PAN JEZUS 

DAJE NAM KAPŁANÓW” str.114-115. Wykonaj zadania w zeszycie 

ćwiczeń str.90-91. Pokoloruj obrazki przed wklejeniem do zeszytu 

(jest łatwiej). 

NIE ZAPOMNIJCIE POZNANYCH MODLITW! 

Proszę o przesyłanie do mnie wykonanych prac dzieci.  

W wolnej chwili poproś Rodziców, aby opowiedzieli Ci  

o papieżu, Janie Pawle II z okazji obchodzonej 100 rocznicy urodzin 

Wielkiego Polaka. Jeśli masz taką możliwość poszukaj zdjęć lub 

albumu z Jego postacią. 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Klasowe igrzyska sportowe cz.1. 

2. Klasowe igrzyska sportowe cz.2. 

3. Święto rodziny cz.1. 

4. Święto rodziny cz.2. 

5. Niespodzianka. 

Czyt.s.26-35, ćw. j.pol.s.28-37 + s.91, matem.s.56-57 + s.24-28 

Szczegółowe informacje w e-dzienniku oraz mailem. 

język angielski 19.05. Wtorek 

T: Doctor, doctor- Kid's Culture. 

20.05. Środa  

T: On holiday. 

Szczegóły dotyczące lekcji (scenariusz zajęć oraz pliki do pobrania) 

znajdują się poniżej na stronie internetowej szkoły pod biletami 

wstępu zdalnego nauczania dla wszystkich klas. 

 

zajęcia 

informatyczne 

Animacja tekstu w Scratch - kontynuacja 

 

 

 

 



2b Zadania na 18 - 22 maja 2020 r.   

religia/etyka Bierzmowanie jest jednym z sakramentów. Modlimy się szczególnie 

do Ducha Świętego. 

Naucz się piosenki: ,,Duchu Święty przyjdź" 

https://www.youtube.com/watch?v=KDPsgIxr8qI 

(do 29.05.2020r.) 

 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Święto rodziny cz.1 

2. Święto rodziny cz.2 

3. Niespodzianka  

4. Nasza mama czarodziejka cz.1 

5. Nasza mama czarodziejka cz. 2 

P.str. 28-38 , K str.32-41, KM. Str.24-35 

Szczegółowe informacje na e-dziennik, WhatsApp, sms. 

język angielski 21.05. czwartek 

T: Doctor, doctor- Kid's Culture. 

22.05. piątek 

T: On holiday. 

Szczegóły dotyczące lekcji (scenariusz zajęć oraz pliki do pobrania) 

znajdują się poniżej na stronie internetowej szkoły pod biletami 

wstępu zdalnego nauczania dla wszystkich klas. 

 

zajęcia 

informatyczne 

Animacja tekstu w Scratch - kontynuacja 

 
 

3a Zadania na 18 - 22 maja 2020 r.   

religia/etyka Scenariusz dla Rodziców - Katecheza 4. Szczera spowiedź znajduje się 

w załączniku na stronie Szkoły. (do wykonania do 29.05.2020r.) 

W piątki 9:30-10:00 katecheza 

https://us04web.zoom.us/j/75888815865?pwd=Z0xWQk4xK285WjNs

emVkYS9sZUhqUT09 

nauczanie 

zintegrowane 

1. O psie, który jeździł koleją 

2. O psie, który jeździł koleją 

3. Migracje zwierząt 

4. Transport lądowy 

5. W Europie 

Język polski: Podręcznik s. 28-45; Ćwiczenia s. 16-29 

Matematyka: Podręcznik s. 118- 121; Ćwiczenia s. 12- 19 

język angielski 21.05. - czwartek 

T: Talk about what we do at different times. 

22.05.-piątek 

T: A typical day. 

Szczegóły dotyczące lekcji (scenariusz zajęć oraz pliki do pobrania) 

znajdują się poniżej na stronie internetowej szkoły pod biletami wstępu 

zdalnego nauczania dla wszystkich klas. 

 

zajęcia 

informatyczne 

Animacja tekstu w Scratch - kontynuacja 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KDPsgIxr8qI
https://us04web.zoom.us/j/75888815865?pwd=Z0xWQk4xK285WjNsemVkYS9sZUhqUT09
https://us04web.zoom.us/j/75888815865?pwd=Z0xWQk4xK285WjNsemVkYS9sZUhqUT09

