
0a Zadania na 22 – 25 czerwca 2020 r.  

 

religia/etyka 24.06. - środa - Podziękuj tak, jak potrafisz Panu Bogu i Rodzicom za cały 

rok pracy i nauki. 

nauczanie 

zintegrowane 

Temat: Pożegnania nadszedł czas. Utrwalenie poznanych liter i cyfr. 

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020.  

Szczegółowe informacje oraz ćwiczenia dla dzieci przekazane zostaną w 

grupie na Facebook. Pozostałe wiadomości na bieżąco podawane są za 

pośrednictwem sms lub e-mail.  

 

język 

angielski 

22.06. poniedziałek/23.06. Wtorek 

T: Summer time- witamy wakacje. 

Scenariusz lekcji w plikach do pobrania pod biletami wstępu. 

Bardzo dziękuję za cały rok pracy. Życzą udanych, słonecznych wakacji.  
 

0b Zadania na 22 – 25 czerwca 2020 r.  

 

religia/etyka 25.06. - środa - Podziękuj tak, jak potrafisz Panu Bogu i Rodzicom za cały 

rok pracy i nauki. 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Podróżnicy 
2. Wakacyjny pociąg 
3. Bezpieczne wakacje 
4. Czas pożegnania 
5. Zakończenie roku 

Karty pracy str. 78-80 

język 

angielski 

22.06. poniedziałek/23.06. Wtorek 

T: Summer time- witamy wakacje. 

Scenariusz lekcji w plikach do pobrania pod biletami wstępu. 

Bardzo dziękuję za cały rok pracy. Życzą udanych, słonecznych wakacji. 

 
 

1a Zadania na 22 – 25 czerwca 2020 r.  

 

religia/etyka 25.06. - czwartek – Podziękuj tak, jak potrafisz Panu Bogu i Rodzicom za 
cały rok pracy i nauki. 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Jedziemy na wakacje! 

2. Wakacje – listy od Hani i Henia. 

3. Wakacje Ksawerego 

4. To umiem! 

5. Zakończenie roku 

Podręcznik 62-65 i 76/77, Ćwiczenia str.58-61 i 68-75, Matematyka 64-66 

język 

angielski 

https://drive.google.com/drive/folders/1mR9v0CwPk03JWI-hYH0d_O-

jLkJ2sAfp?usp=sharing 

Dziękuję Dzieciom i Rodzicom za super współpracę!!! Udanych Wakacji:) 
 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1mR9v0CwPk03JWI-hYH0d_O-jLkJ2sAfp?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mR9v0CwPk03JWI-hYH0d_O-jLkJ2sAfp?usp=sharing


1b Zadania na 22 – 25 czerwca 2020 r.  

 

religia/etyka 24.06. - środa - Przypomnij sobie ulubione piosenki religijne. 

25.06. - czwartek – Podziękuj tak, jak potrafisz Panu Bogu i Rodzicom za 

cały rok pracy i nauki. 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Jedziemy na wakacje! 
2. Wakacje – listy od Hani i Henia. 
3. Wakacje Ksawerego 
4. To umiem! 

Podręcznik str. 62-65 i 76-77 

Ćwiczenia str. 58-61 i 69-75 

Matematyka str. 65-70 

język 

angielski 

24.06. -środa  

T: Summer time- witamy wakacje. 

Scenariusz lekcji w plikach do pobrania pod biletami wstępu. 

Bardzo dziękuję za cały rok pracy. Życzą udanych, słonecznych wakacji. 

 
 

2a Zadania na 22 – 25 czerwca 2020 r.  

 

religia/etyka 24.06. - środa – Podziękuj tak, jak potrafisz Panu Bogu i Rodzicom za 

cały rok pracy i nauki. 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Pierwszy dzień lata. 
2. Dzień Taty. 
3. Pierwszy dzień lata cd. 
4. Bezpieczne wakacje. 

 

Czytanka s.60-65, ćw.j.polski s.64-66 i s.81, matem.s.52-53 i s.58-59 

Szczegóły przesłane przez e-dziennik oraz mail. 

język angielski 23.06. wtorek/ 24.06.środa 

T: Summer time- witamy wakacje. 

Scenariusz lekcji w plikach do pobrania pod biletami wstępu. 

Bardzo dziękuję za cały rok pracy. Życzą udanych, słonecznych wakacji. 

 

zajęcia 

informatyczne 

Dziękuję Wam za cały rok pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2b Zadania na 22 – 25 czerwca 2020 r.  

 

religia/etyka Narysuj 3 osoby lub wydarzenia, które Cię spotkały w tym roku 

szkolnym i za które chciałabyś/chciałbyś Panu Bogu podziękować. 
Dobrego odpoczynku w czasie wakacji:) 
 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Powtórzenie materiału- czasownik, pisownia “ó” i “u” 
2. Powtórzenie materiału- rzeczownik, pisownia “rz” i “ż” 
3. Powtórzenie materiału- przymiotnik, pisownia “ ch” i “ h” 
4. Powtórzenie materiału - mnożenie i dzielenie 
5. Zakończenie roku 

Szczegóły na whatsappie  

 

język angielski 25.06.czwartek 

T: Summer time- witamy wakacje. 

Scenariusz lekcji w plikach do pobrania pod biletami wstępu. 

Bardzo dziękuję za cały rok pracy. Życzą udanych, słonecznych wakacji. 

 

zajęcia 

informatyczne 

Dziękuję Wam za cały rok pracy. 

 
 

3a Zadania na 22 – 25 czerwca 2020 r.  

 

religia/etyka Narysuj 3 osoby lub wydarzenia, które Cię spotkały w tym roku 

szkolnym i za które chciałabyś/chciałbyś Panu Bogu podziękować. 
Dobrego odpoczynku w czasie wakacji:) 
 

nauczanie 

zintegrowane 

22.06- spotkanie online 

23.06- 25.06 powtórzenie i utrwalenie materiału. 

26.06 zakończenie roku szkolnego 

język angielski 25.06.czwartek 

T: Summer time- witamy wakacje. 

Scenariusz lekcji w plikach do pobrania pod biletami wstępu. 

Bardzo dziękuję za cały rok pracy. Życzą udanych, słonecznych wakacji. 

 

zajęcia 

informatyczne 

Dziękuję Wam za cały rok pracy. 

 
 


