1a, P. Katarzyna Hopke
Godziny

Czwartek

10.35 – 11.20

Temat: Żegnamy klasę 1.
Cel: biorę udział w zabawach słowami
Otwórzcie link i wykonajcie zadania i ćwiczenia. Polecenia są do
odsłuchania przy ćwiczeniach interaktywnych
https://view.genial.ly/5ed76dc6bacf2c0da6556e07/guide-zeszytcwiczen-klasa1
Elementarz odkrywców str.70-71

11.40 – 12.25

Temat: Żegnamy klasę 1.
Cel: rozwiązuję zadania w matematycznym pokoju zagadek
Otwórzcie link i wykonajcie zadania i ćwiczenia. Polecenia są do
odsłuchania przy ćwiczeniach interaktywnych
https://view.genial.ly/5ed76dc6bacf2c0da6556e07/guide-zeszytcwiczen-klasa1

12.45 – 13.30

Temat: Żegnamy klasę 1.
Cel: śpiewam piosenkę ,,Niech żyją wakacje”
Otwórzcie link i wykonajcie zadania i ćwiczenia. Polecenia są do
odsłuchania przy ćwiczeniach interaktywnych
https://view.genial.ly/5ed76dc6bacf2c0da6556e07/guide-zeszytcwiczen-klasa1
To już koniec. Żegnamy klasę 1.
Do zobaczenia w klasie 2!!!

13.50 – 14.35

Religia (M. Rakowska)
Temat: Wakacje z Panem Jezusem.
Cel: Odkrywam prawdę o potrzebie przeżywania wakacji w łączności z
Panem Jezusem.
1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus… Kochana uczennico,
kochany uczniu, przedstaw Panu Bogu prośby, podziękowania,
przeprosiny i odmów modlitwę „Ojcze nasz”.
2. Za kilka dni skończy się rok szkolny i rozpoczną wakacje. Podczas
wypoczynku wakacyjnego nie możemy zapomnieć o naszym
najlepszym Przyjacielu- Panu Jezusie.
3. Uruchom link i obejrzyj krótki filmik z serii „Pandziochy”
https://dominikanie.pl/video/pandziochy/pandziochy-26-o-wakacjach/
4.Otwórz, proszę książkę do religii na katechezie 56 i wykonaj zadanie
na stronie 115.
5. Praca dla chętnych: zadanie na stronie 114.
Życzę Tobie i Twoim bliskim bezpiecznych, radosnych wakacji z
Panem Bogiem.

14.40 – 15.25

Basen
H.Walczak, M.Trzpil
Temat: Bezpieczne wakacje nad wodą.
Cel: Wiem, jak bezpiecznie zachowywać się nad wodą.
Instrukcja: Obejrzyj krótki filmik, proszę, dzięki któremu dowiesz
się, jak należy zachowywać się nad wodą w czasie wakacji.
Życzymy bezpiecznych, udanych, zdrowych, pełnych miłych przygód
wakacji 😊
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA

1b, P. Karolina Wąsicka
Godziny

Czwartek

8.00 – 8.45

Temat: Witajcie wakacje!
Cel: Głośno czytam wiersz
Zapraszam Was do wykonania zadań, które przygotowałam z myślą
o Was. Trzymam mocno za Was kciuki. 😊
Padlet: https://padlet.com/caarolaa1/klasa1b
Podręcznik edukacji polonistycznej str. 60 – 61
Ćwiczenia edukacji polonistycznej str. 56

8.50 – 9.35

Temat: Witajcie wakacje!
Cel: Potrafię napisać swój adres i pozdrowienia z wakcji
Zapraszam Was do wykonania zadań, które przygotowałam z myślą
o Was. Trzymam mocno za Was kciuki.
Padlet: https://padlet.com/caarolaa1/klasa1b

9.40 – 10.25

Temat: Witajcie wakacje!
Cel: Rozwiązuję zadania matematyczne
Zapraszam Was do wykonania zadań, które przygotowałam z myślą
o Was. Trzymam mocno za Was kciuki.
Padlet: https://padlet.com/caarolaa1/klasa1b
Ćwiczenia edukacji matematycznej str. 80 -81

10.35 – 11.20

Temat: Witajcie wakacje!
Cel: Wiem, jak dbać o zdrowie fizyczne
Zapraszam Was do wykonania zadań, które przygotowałam z myślą
o Was. Trzymam mocno za Was kciuki.
Padlet: https://padlet.com/caarolaa1/klasa1b
Dziękuję Wam za każdy dzień wspólnej pracy.
Do zobaczenia w klasie 2. 😊

1c, P. Ewa Sobczak
Godziny

Czwartek

8.50 – 9.35

Język angielski (M.Wojtan)
Temat: Gry i zabawy językowe.
Cel: Powtórzenie i utrwalenie słownictwa.
Drodzy uczniowie zadania i instrukcję do lekcji poznacie otwierając
link:
https://padlet.com/martawojtan2018/non800uk5rbe
oraz na spotkaniu w Teams.

9.40 – 10.25

Temat: Żegnamy klasę 1.
Cel: biorę udział w zabawach słowami
Otwórzcie link i wykonajcie zadania i ćwiczenia. Polecenia są do
odsłuchania przy ćwiczeniach interaktywnych
https://view.genial.ly/5ed76dc6bacf2c0da6556e07/guide-zeszytcwiczen-klasa1
Elementarz odkrywców str.70-71

10.35 – 11.20

Temat: Żegnamy klasę 1.
Cel: rozwiązuję zadania w matematycznym pokoju zagadek
Otwórzcie link i wykonajcie zadania i ćwiczenia. Polecenia są do
odsłuchania przy ćwiczeniach interaktywnych
https://view.genial.ly/5ed76dc6bacf2c0da6556e07/guide-zeszytcwiczen-klasa1

11.40 – 12.25

Temat: Żegnamy klasę 1.
Cel: śpiewam piosenkę ,,Niech żyją wakacje”
Otwórzcie link i wykonajcie zadania i ćwiczenia. Polecenia są do
odsłuchania przy ćwiczeniach interaktywnych
https://view.genial.ly/5ed76dc6bacf2c0da6556e07/guide-zeszytcwiczen-klasa1
To już koniec . Żegnamy klasę 1.
Do zobaczenia w klasie 2!!!

12.45 – 13.30

Religia (M. Rakowska)
Temat: Spędzam wakacje z Panem Bogiem- utrwalenie
wiadomości.
Cel: Kształtowanie postawy radosnego przeżywania wakacji z Panem
Bogiem.
1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus… Kochana uczennico,
kochany uczniu, podziękuj Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane w
ciągu roku szkolnego, poproś o bezpieczne, radosne wakacje i odmów
dowolną modlitwę.

2. Wakacje są czasem odpoczynku po szkolnym roku nauki. Podczas
wakacji mamy więcej czasu na spotkania w gronie rodzinnym i
przyjaciół. Spotykamy się również z naszym najlepszym PrzyjacielemPanem Jezusem.
3. Wykonaj prace plastyczną przedstawiającą twoje wakacyjne plany
spotkań z Panem Jezusem, np. modlitwa, udział w niedzielnej Mszy
świętej, czytanie Pisma świętego, dobre uczynki, troska o
bezpieczeństwo.
Życzę Tobie i Twoim bliskim bezpiecznych, radosnych wakacji z
Panem Bogiem.

1d, P. Ewa Kowalik
Godziny

Czwartek

9.40 – 10.25

Język angielski (M.Ślebioda)
Temat: Gry i zabawy z językiem.
Cel: Potrafię posługiwać się poznanymi słówkami.
Moi Kochani,
Zapraszam Was dzisiaj po raz ostatni na spotkanie na Teamsach –
godzina 9.50. Pobawimy się angielskim i porozmawiamy o Waszych
nadchodzących wakacjach!
Jeśli nie możecie być z nami:
 https://wordwall.net/play/2917/385/833 - Ucieknij przed
duszkami!
 https://wordwall.net/play/1164/946/7957 - Zdecyduj, które
przedmioty są “short” - krótkie, a które “long” - długie.
Powodzenia! 😊

10.35 – 11.20

Religia (M. Rakowska)
Temat: Spędzam wakacje z Panem Bogiem- utrwalenie
wiadomości.
Cel: Kształtowanie postawy radosnego przeżywania wakacji z Panem
Bogiem.
1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus… Kochana uczennico,
kochany uczniu, podziękuj Panu Bogu za wszystkie łaski otrzymane w
ciągu roku szkolnego, poproś o bezpieczne, radosne wakacje i odmów
dowolną modlitwę.
2. Wakacje są czasem odpoczynku po szkolnym roku nauki. Podczas
wakacji mamy więcej czasu na spotkania w gronie rodzinnym i
przyjaciół. Spotykamy się również z naszym najlepszym PrzyjacielemPanem Jezusem.
3. Wykonaj prace plastyczną przedstawiającą twoje wakacyjne plany
spotkań z Panem Jezusem, np. modlitwa, udział w niedzielnej Mszy
świętej, czytanie Pisma świętego, dobre uczynki, troska o
bezpieczeństwo.
Życzę Tobie i Twoim bliskim bezpiecznych, radosnych wakacji z
Panem Bogiem.

11.40 – 12.25

Basen (T.Lubaszewski, S.Szachniewicz)
Temat: Jak spełniać marzenia i zostać mistrzem!
Cel: Popularyzacja piłki siatkowej oraz motywacja do ciężkiej pracy.
Obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=vuumudIanDM

12.45 – 13.30

Basen (T.Lubaszewski, S.Szachniewicz)
Temat: Jak spełniać marzenia i zostać mistrzem!
Cel: Popularyzacja piłki siatkowej oraz motywacja do ciężkiej pracy.
Obejrzyj film:
https://www.youtube.com/watch?v=vuumudIanDM

13.50 – 14.35

Temat: Żegnamy klasę 1.
Cel: biorę udział w zabawach słowami
Otwórzcie link i wykonajcie zadania i ćwiczenia. Polecenia są do
odsłuchania przy ćwiczeniach interaktywnych
https://view.genial.ly/5ed76dc6bacf2c0da6556e07/guide-zeszytcwiczen-klasa1
Elementarz odkrywców str.70-71
Temat: Żegnamy klasę 1.
Cel: rozwiązuję zadania w matematycznym pokoju zagadek
Otwórzcie link i wykonajcie zadania i ćwiczenia. Polecenia są do
odsłuchania przy ćwiczeniach interaktywnych
https://view.genial.ly/5ed76dc6bacf2c0da6556e07/guide-zeszytcwiczen-klasa1

14.40 – 15.25

15.30 – 16.15

Temat: Żegnamy klasę 1.
Cel: śpiewam piosenkę ,,Niech żyją wakacje”
Otwórzcie link i wykonajcie zadania i ćwiczenia. Polecenia są do
odsłuchania przy ćwiczeniach interaktywnych
https://view.genial.ly/5ed76dc6bacf2c0da6556e07/guide-zeszytcwiczen-klasa1
To już koniec . Żegnamy klasę 1.
Do zobaczenia w klasie 2!!!

1e, P. Katarzyna Draganek Kospin
Godziny

Czwartek

10.35 – 11.20

Język angielski (M.Wojtan)
Temat: Gry i zabawy językowe.
Cel: Powtórzenie i utrwalenie słownictwa.
Drodzy uczniowie zadania i instrukcję do lekcji poznacie otwierając
link:
https://padlet.com/martawojtan2018/non800uk5rbe
oraz na spotkaniu w Teams.

11.40 – 12.25

Religia (M. Rakowska)
Temat: Wakacje z Panem Jezusem.
Cel: Odkrywam prawdę o potrzebie przeżywania wakacji w łączności z
Panem Jezusem.
1. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus… Kochana uczennico,
kochany uczniu, przedstaw Panu Bogu prośby, podziękowania,
przeprosiny i odmów modlitwę „Ojcze nasz”.
2. Za kilka dni skończy się rok szkolny i rozpoczną wakacje. Podczas
wypoczynku wakacyjnego nie możemy zapomnieć o naszym
najlepszym Przyjacielu- Panu Jezusie.
3. Uruchom link i obejrzyj krótki filmik z serii „Pandziochy”
https://dominikanie.pl/video/pandziochy/pandziochy-26-o-wakacjach/

4.Otwórz, proszę książkę do religii na katechezie 56 i wykonaj zadanie
na stronie 115.
5. Praca dla chętnych: zadanie na stronie 114.
Życzę Tobie i Twoim bliskim bezpiecznych, radosnych wakacji z
Panem Bogiem.
12.45 – 13.30

13.50 – 14.35

14.40 – 15.25

Temat: Czas na porządki
Cel: Wykonuję plakat “W pierwszej klasie”.
Wykonaj plakat “W pierwszej klasie" (co kojarzy Ci się z pierwszą
klasą. Co zapamiętasz?). Wykaż się pomysłowością.
Temat: Czas na porządki
Cel: Porządkuję swoje przybory.
Uporządkuj swoje przybory szkolne, posprzątaj w biurku, pokoju.
Temat: Czas na porządki
Cel: Znam zasady bezpieczeństwa w górach i nad wodą.
Obejrzyj filmy, pokazujące jak bezpiecznie spędzać czas w górach i
nad wodą.
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA

