
0a Zadania na 8 – 10 czerwca 2020 r.  

Zadania na 15 – 19 czerwca 2020 r.   

11 i 12 czerwca – dni wolne od zajęć dydaktycznych 

religia/etyka 10.06. - środa - Przypomnij sobie poznane piosenki religijne. 

15.06. - środa - Obejrzyj obrazki str. 124-125 temat: WAKACJE Z 

BOGIEM. Wykonaj polecenia. 

19.06.- piątek - Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń, których jeszcze nie 

wykonałeś. 

nauczanie 

zintegrowane 

Wakacyjne podróże. 

Ćwiczenia w kartach racy nr 4, s. 60-77. 

Nauka piosenki: Kolorowe lato. 

Akademia kodowania: Wakacyjne kodowanie. 

Szczegółowe informacje przekazywane są poprzez: Facebook, e-mali, sms. 

język 

angielski 

08.06.-poniedziałek  

T: Powtórzenie wiadomości: cyfry 1-10 i kolory. 

09.06- wtorek 

T Powtórzenie wiadomości: przybory szkolne i części twarzy. 

15.06- poniedziałek 

T: Powtórzenie wiadomości: czasowniki akcji i zwierzęta domowe. 

16.06.-wtorek 

 Powtórzenie wiadomości: jedzenie. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania pod 

biletami wstępu do zdalnego nauczania wszystkich klas. 

 
 

0b Zadania na 8 – 10 czerwca 2020 r.  

Zadania na 15 – 19 czerwca 2020 r.   

11 i 12 czerwca – dni wolne od zajęć dydaktycznych 

religia/etyka 18.06. - czwartek - Obejrzyj obrazki str. 124-125 temat: WAKACJE Z 

BOGIEM. Wykonaj polecenia. 

19.06.- piątek - Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń, których jeszcze nie 

wykonałeś. 

 Wakacyjne podróże 
1. Wakacje na Wybrzeżu 

2. Góralskie liczenie 
3. Lato na wakacjach 
4. Nadeszło lato 

5. Słoneczny uśmiech 
6. Pocieszajki dla maluszków  

7. Liczymy patyczki 

8. Na zawsze zapamiętasz 
Karty pracy – str. 60-77 
Piosenka – Kocham Lato 
Kodowanie – Wakacyjne Kodowanie 
Szczegółowe informacje wysyłane przez e-mail.  

język 

angielski 

08.06.-poniedziałek  

T: Powtórzenie wiadomości :cyfry 1-10 i kolory. 

09.06- wtorek 

T Powtórzenie wiadomości: przybory szkolne i części twarzy. 



15.06- poniedziałek 

T: Powtórzenie wiadomości: czasowniki akcji i zwierzęta domowe. 

16.06.-wtorek 

 Powtórzenie wiadomości: jedzenie. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania pod 

biletami wstępu do zdalnego nauczania wszystkich klas. 

 

 
 

1a Zadania na 8 – 10 czerwca 2020 r.  

Zadania na 15 – 19 czerwca 2020 r.   

11 i 12 czerwca – dni wolne od zajęć dydaktycznych 

09.06 – oddawanie podręczników do biblioteki (godz.11.00 – 14.00) 

religia/etyka 18.06. - czwartek - Obejrzyj na YouTube relację z procesji Bożego Ciała w 

Gdyni. 

19.06 - środa - Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania, których jeszcze nie 

wykonałeś. 

nauczanie 

zintegrowane 

8-10czerwca 

1. Mieszkańcy kolorowej łąki. 

2. W barwach tęczy. 

3. Tęczowy ogród - wyrazy z ó wymiennym 

15 – 19 czerwca 

1. Zadania dodatkowe/ n-l na egzaminie 

2. Skąd się wzięły smoki? 

3. O dinozaurach słów kilka 

4. Smok Wawelski 

5. Wakacyjne porady 

Podręcznik str 46 – 59, ćwiczenia str. 44- 57 oraz str. 74,76, matematyka str. 

45-61 i str. 70 

Szczegółowe informacje przesyłane są mailem i przez e-dziennik 

język 

angielski 

Lekcja w linku 

https://drive.google.com/drive/folders/1kDpFlR3KoS_q4beBCj-

fGReucJaWz7bB?usp=sharing 

 
 

1b Zadania na 8 – 10 czerwca 2020 r.  

Zadania na 15 – 19 czerwca 2020 r.   

11 i 12 czerwca – dni wolne od zajęć dydaktycznych 

09.06 – oddawanie podręczników do biblioteki (godz.14.00 – 17.00) 

religia/etyka 10.06. - środa - Obejrzyj na YouTube relację z procesji Bożego Ciała w 

Gdyni. 

17.06 - środa - Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania, których jeszcze nie 

wykonałeś. 

18.06. - czwartek – kontynuacja zadania z 17.06. 

nauczanie 

zintegrowane 

8 – 10 czerwca 

1. Mieszkańcy kolorowej łąki. 
2. W barwach tęczy. 
3. Skąd się wzięły smoki. 

15 – 19 czerwca 

https://drive.google.com/drive/folders/1kDpFlR3KoS_q4beBCj-fGReucJaWz7bB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1kDpFlR3KoS_q4beBCj-fGReucJaWz7bB?usp=sharing


1. Skąd się wzięły smoki c.d. 
2. O dinozaurach słów kilka. 
3. Smok Wawelski. 
4. Wakacyjne porady. 
5. Wakacyjne porady c.d. 

Podręcznik str. 48 – 61, ćwiczenia str. 44 – 57 oraz str. 74-76, matematyka 

str. 45 - 61 

język 

angielski 

10.06 (środa) 

T: Nauka piosenki pt. “ Four toys in a toy shop” 

17.06 (środa) 

T:Tiger Review 3 

19.06 (piątek)  

T: Goodbye, Tiger!-story. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania pod 

biletami wstępu do zdalnego nauczania wszystkich klas. 

 
 

2a Zadania na 8 – 10 czerwca 2020 r.  

Zadania na 15 – 19 czerwca 2020 r.   

11 i 12 czerwca – dni wolne od zajęć dydaktycznych 

10.06 – oddawanie podręczników do biblioteki (godz.8.00 – 11.00) 

religia/etyka 10.06. - środa - Przeczytaj z podręcznika temat nr 56 “JEZUS WZYWA 

NAS DO POMOCY” str.128-129. Wykonaj zadanie w zeszycie ćwiczeń 

str. 105. 

17.06. - środa - Przeczytaj z podręcznika temat nr 57 “JEZUS NAZYWA 

NAS SWOIMI PRZYJACIÓŁMI” str. 130-131. Wykonaj zadanie w 

zeszycie ćwiczeń str. 106. 

19.06. - piątek - Przeczytaj z podręcznika temat nr 58 “NASZE 

WAKACJE Z JEZUSEM” str. 132-133. Wykonaj zadanie w zeszycie 

ćwiczeń str. 107. 

nauczanie 

zintegrowane 

8-10.czerwca: 

1.Australia. 

2.Australia cd. 

3.Podróż dookoła świata. 

Czytanka s.50-53, j.pol.s.52-55, matem.s.44-45 

 

15-19.czerwca: 

1.Planujemy wakacje. 

2.Wakacje w miejscu zamieszkania. 

3.Wakacje w miejscu zamieszkania cd. 

4.Ślimak Staś. 

5.Ślimak Staś cd. 

Czytanka s.54-59, j.polski s.56-63 +  

s.93,86-87,70,73, matem.s.46-51 

 

Szczegółowe informacje przekazywane są mailem oraz przez e-dziennik. 

język angielski 09.06 i 10.06 (wtorek/środa) 

T: Unit 7 review 

16.06. 



T: “A sailor goes to sea”-a song. 

17.06.(środa) 

T: Tiger Review 3 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania pod 

biletami wstępu do zdalnego nauczania wszystkich klas. 

 

zajęcia 

informatyczne 

Debiut w szachach, czyli jak zacząć partię (warto poćwiczyć) 

https://szachydzieciom.pl/?page_id=57484 

 
 

 

2b Zadania na 8 – 10 czerwca 2020 r.  

Zadania na 15 – 19 czerwca 2020 r.   

11 i 12 czerwca – dni wolne od zajęć dydaktycznych 

10.06 – oddawanie podręczników do biblioteki (godz.11.00 – 14.00) 

religia/etyka Kontynuacja tematu 

nauczanie 

zintegrowane 

8-10 czerwca 

1. Wakacje w miejscu zamieszkania 

2. Ślimak Staś 

3. Pierwszy dzień lata  

P.str. 56-63, K. str.60-65, KM. Str. 48-53 

15.06 - n-l na egzaminie klasyfikującym 

16-19 czerwca 

1. Pierwszy dzień lata  

K. 64-65, KM.52-53 

2. Bezpieczne wakacje  

K. str. 66 

3. W krainie Wielkich Jezior 

4. Park rozrywki – ciekawe miejsce 

 

Szczegóły na e-dziennik i Whatsapp 

język angielski 18.06( czwartek) 

T: Unit 7 review 

19.06 (piątek) 

T: “A sailor goes to sea”-a song. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania pod 

biletami wstępu do zdalnego nauczania wszystkich klas. 

 

zajęcia 

informatyczne 

Debiut w szachach, czyli jak zacząć partię (warto poćwiczyć) 

https://szachydzieciom.pl/?page_id=57484 
 

 

 

 

 

 

https://szachydzieciom.pl/?page_id=57484
https://szachydzieciom.pl/?page_id=57484


3a Zadania na 8 – 10 czerwca 2020 r.  

Zadania na 15 – 19 czerwca 2020 r.   

11 i 12 czerwca – dni wolne od zajęć dydaktycznych 

10.06 – oddawanie podręczników do biblioteki (godz.14.00 – 17.00) 

religia/etyka Kontynuacja tematu. Ostatnia lekcja online 19.06.2020. Godz. 9:30-10:00 

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

VkYS9sZUhqUT09 

nauczanie 

zintegrowane 

1. Jak dbać o piękny uśmiech 

2. Zabawy z tatą 

3. Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej 

4. Znowu wakacje 

5. Bezpieczeństwo podczas wakacji 

6. Jak nie nudzić się w podróży 

7. Na Kaszubach 

Język polski: Podręcznik s. 70- 87, Ćwiczenia s. 50- 69 

Matematyka: Ćwiczenia s.40- 51  

język angielski 18.06 (czwartek) 

T: At the seaside. 

19.06 (piątek) 

T: A holiday postcard. 

Szczegółowe informacje dotyczące lekcji w plikach do pobrania pod 

biletami wstępu do zdalnego nauczania wszystkich klas. 

 

zajęcia 

informatyczne 

Debiut w szachach, czyli jak zacząć partię (warto poćwiczyć) 

https://szachydzieciom.pl/?page_id=57484 

 
 

https://us04web.zoom.us/j/75888815865?pwd=Z0xWQk4xK285WjNsemVkYS9sZUhqUT09
https://us04web.zoom.us/j/75888815865?pwd=Z0xWQk4xK285WjNsemVkYS9sZUhqUT09
https://szachydzieciom.pl/?page_id=57484

