1a, P.Katarzyna Hopke
Godziny

Czwartek
26.03.2020

8.50 – 9.35

Temat: Mamy sposoby na śmieci.

9.40 – 10.25

Cel: potrafię czytać i pisać dwuznak ch.
https://view.genial.ly/5e79168e6d276f0db7837865/interactiveimage-interactive-image
Drogi Uczniu, proszę kliknij w link i wykonaj ćwiczenia
zgodnie z instrukcją.
Podręcznik z edukacji polonistycznej str. 35
Temat: Mamy sposoby na śmieci.
Cel: potrafię dodawać i odejmować do 13
https://view.genial.ly/5e79168e6d276f0db7837865/interactiveimage-interactive-image
Drogi Uczniu, proszę kliknij w link i wykonaj ćwiczenia
zgodnie z instrukcją.

10.35 – 11.20

Temat: Mamy sposoby na śmieci.

Piątek
27.03.2020

religia
Temat: Jezus jest z nami ukryty w chlebie, Ostatnia
Wieczerza.
Cel: Potrafię opowiedzieć o Ostatniej Wieczerzy Jezusa z
uczniami oraz o Jego obecności w Komunii świętej.
https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalnelekcje-religii/sp1/zad_kl_12_SP_Ksiega_biblijnych_zagadek-Ostatnia_Wieczerza.pdf
Drogi Uczniu, odmów modlitwę Zdrowaś Maryjo; otwórz
książkę do religii na katechezie 37(str. 76i77), obejrzyj
obrazek, przeczytaj fragment z Pisma św. ze str. 77, wykonaj
ćwiczenia ze str. 76. Kliknij w link i wykonaj zadanie. Dla
chętnych: zad. ze str. 77.
Temat: Co możemy zrobić dla środowiska?

Cel: wiem, że należy dbać o środowisko.
Cel: śpiewam piosenkę: ,,Lisek Łakomczuszek”.
https://view.genial.ly/5e79168e6d276f0db7837865/interactive- https://view.genial.ly/5e7b70fd55b9c70e3f38feed/interactiveimage-interactive-image
image-interactive-image
Drogi Uczniu, kliknij link, wykonaj ćwiczenia interaktywne.

11.40 – 12.25

Temat: Co możemy zrobić dla środowiska?
Cel: rozpoznaję, nazywam i piszę liczbę 14.
https://view.genial.ly/5e7b70fd55b9c70e3f38feed/interactiveimage-interactive-image
Drogi Uczniu, kliknij w link, posłuchaj, wykonaj zadania.
Podręcznik do edukacji matematycznej str. 17.

czas łączny
spędzony
przez ucznia
przed
komputerem

50 minut

40 minut

1b, P.Karolina Wąsicka
Godziny

Czwartek
26.03.2020

8.50 – 9.35

Temat: W królestwie ósmej tajemnicy.

Piątek
27.03.2020

Cel: Potrafię pisać i czytać literę ó.
https://padlet.com/caarolaa1/xrwkeak3tb4q
Drogi Uczniu, kliknij w link – obejrzyj film, a
następnie wykonaj ćwiczenia zgodnie z instrukcją.
9.40 – 10.25

Temat: W królestwie ósmej tajemnicy.
Cel: Potrafię dodawać i odejmować w zakresie 10.
https://padlet.com/caarolaa1/xrwkeak3tb4q
Ćw.matematyka str. 9 zad.1
Ćw. Matematyka str. 10 zad. 1 i 2.

10.35 – 11.20

religia
Temat: Jezus jest z nami ukryty w chlebie, Ostatnia
Wieczerza.
Cel: Potrafię opowiedzieć o Ostatniej Wieczerzy Jezusa z
uczniami oraz o Jego obecności w Komunii świętej.
https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalnelekcje-religii/sp1/zad_kl_12_SP_Ksiega_biblijnych_zagadek-Ostatnia_Wieczerza.pdf
Drogi Uczniu, odmów modlitwę Zdrowaś Maryjo; otwórz
książkę do religii na katechezie 37(str. 76i77), obejrzyj
obrazek, przeczytaj fragment z Pisma św. ze str. 77,
wykonaj ćwiczenia ze str. 76. Kliknij w link i wykonaj
zadanie. Dla chętnych: zad. ze str. 77.

Temat: W królestwie ósmej tajemnicy

Temat: Wiosna za oknem

Cel: Potrafię zaśpiewać z pamięci piosenkę “Na
Wyspach Bergamutach”

Cel: Znam i stosuję zasadę pisowni wyrazów z ó
wymiennym na o.

https://www.youtube.com/watch?v=o_ECELn4O_s
Drogi Uczniu, kliknij w link i zaśpiewaj.

11.40 – 12.25

https://padlet.com/caarolaa1/xrwkeak3tb4q
Drogi Uczniu, kliknij w link i wykonaj polecenia.
Ćw. J.polski str. 14 zad 1.
Temat: Wiosna za oknem.
Cel: Dodaję i odejmuję w zakresie 10.
https://padlet.com/caarolaa1/xrwkeak3tb4q
Drogi Uczniu, kliknij w link i wykonaj polecenia.
Ćw.matematyka str. 11

czas łączny spędzony
przez ucznia przed
komputerem

40 min

35min

1c, P.E.Sobczak
Godziny

Czwartek
26.03.2020

8.50 – 9.35

Temat: Mamy sposoby na śmieci.

Piątek
27.03.2020

Cel: potrafię czytać i pisać dwuznak ch.
https://view.genial.ly/5e79168e6d276f0db7837865/interactiveimage-interactive-image
Drogi Uczniu, proszę kliknij w link i wykonaj ćwiczenia
zgodnie z instrukcją.
Podręcznik z edukacji polonistycznej str. 35
9.40 – 10.25

Temat: Mamy sposoby na śmieci.
Cel: potrafię dodawać i odejmować do 13
https://view.genial.ly/5e79168e6d276f0db7837865/interactiveimage-interactive-image
Proszę kliknij w link i wykonaj ćwiczenia zgodnie z
instrukcją.

10.35 – 11.20

Temat: Mamy sposoby na śmieci.

religia
Temat: Jezus jest z nami ukryty w chlebie, Ostatnia
Wieczerza.
Cel: Potrafię opowiedzieć o Ostatniej Wieczerzy Jezusa z
uczniami oraz o Jego obecności w Komunii świętej.
https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalnelekcje-religii/sp1/zad_kl_12_SP_Ksiega_biblijnych_zagadek-Ostatnia_Wieczerza.pdf
Drogi uczniu, odmów modlitwę Zdrowaś Maryjo; otwórz
książkę do religii na katechezie 37(str. 76i77), obejrzyj
obrazek, przeczytaj fragment z Pisma św. ze str. 77, wykonaj
ćwiczenia ze str. 76. Kliknij w link i wykonaj zadanie. Dla
chętnych: zad. ze str. 77.
Temat: Co możemy zrobić dla środowiska?

Cel: wiem, że należy dbać o środowisko.
Cel: śpiewam piosenkę: ,,Lisek Łakomczuszek”.
https://view.genial.ly/5e7b70fd55b9c70e3f38feed/interactivehttps://view.genial.ly/5e79168e6d276f0db7837865/interactiveimage-interactive-image
image-interactive-image
Drogi Uczniu, kliknij link, wykonaj ćwiczenia interaktywne.

11.40 – 12.25

Temat: Co możemy zrobić dla środowiska?
Cel: rozpoznaję, nazywam i piszę liczbę 14 i 15
https://view.genial.ly/5e7b70fd55b9c70e3f38feed/interactiveimage-interactive-image
Kliknij w link, posłuchaj, wykonaj zadania. Podręcznik do
edukacji matematycznej str. 17.

czas łączny
spędzony
przez ucznia
przed
komputerem

40

50

1d, P.Ewa Kowalik
Piątek
27.03.2020

Godziny

Czwartek
26.03.2020

8.50 – 9.35

Temat: Mamy sposoby na śmieci.

9.40 – 10.25

Cel: potrafię czytać i pisać dwuznak ch.
https://view.genial.ly/5e755a56d0e81c0e40482998/guideklasa-1d-zeszyt-cwiczen
Drogi uczniu, kliknij w link, obejrzyj materiały, wykonaj
ćwiczenia na dany dzień.
Podr. Pol. str.35
Temat: Mamy sposoby na śmieci.

Temat: Co możemy zrobić dla środowiska.

Cel: potrafię dodawać i odejmować do 14.
https://view.genial.ly/5e755a56d0e81c0e40482998/guideklasa-1d-zeszyt-cwiczen
Kliknij w link i wykonaj ćwiczenia w zeszycie i
ćwiczenia interaktywne na ten dzień.

Cel: wiem, że należy dbać o środowisko
https://view.genial.ly/5e755a56d0e81c0e40482998/guideklasa-1d-zeszyt-cwiczen
Drogi sportowcu, kliknij w link, wysłuchaj bajki, wykonaj
ćwiczenia interaktywne na dany dzień.

Podr. Mat. str.17

10.35 – 11.20

Temat: Mamy sposoby na śmieci.

Temat: Co możemy zrobić dla środowiska.

Cel: śpiewam refren piosenki pt.,,Lisek Łakomczuszek”.
https://view.genial.ly/5e755a56d0e81c0e40482998/guideklasa-1d-zeszyt-cwiczen.
Kliknij w link wysłuchaj piosenki i spróbuj zaśpiewać
refren.

Cel: potrafię rozwiązywać zadania z treścią.
https://view.genial.ly/5e755a56d0e81c0e40482998/guideklasa-1d-zeszyt-cwiczen
Kliknij w link i otwórz interaktywny podręcznik do
matematyki na str.19 i wykonaj zad.2, 3 i 4. Poćwicz
pamięciowe dodawanie i odejmowanie do 10- ćwiczenie
interaktywne.
Pod.Mat. Str.19

11.40 – 12.25

religia
Temat: Jezus jest z nami ukryty w chlebie, Ostatnia
Wieczerza.
Cel: Potrafię opowiedzieć o Ostatniej Wieczerzy Jezusa z
uczniami oraz o Jego obecności w Komunii świętej.
https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdalnelekcje-religii/sp1/zad_kl_12_SP_Ksiega_biblijnych_zagadek-Ostatnia_Wieczerza.pdf
Drogi uczniu, odmów modlitwę Zdrowaś Maryjo; otwórz
książkę do religii na katechezie 37(str. 76i77), obejrzyj
obrazek, przeczytaj fragment z Pisma św. ze str. 77,
wykonaj ćwiczenia ze str. 76. Kliknij w link i wykonaj
zadanie. Dla chętnych: zad. ze str. 77.

czas łączny
spędzony przez
ucznia przed
komputerem

50 min

35 min

1e, P.Katarzyna Draganek -Kospin
Godzin
y

Czwartek
26.03.2020

8.50 –
9.35

Temat: Zabawy na hulajnodze.
Cel: Potrafię czytać i pisać literę “H”

Piątek
27.03.2020

https://www.youtube.com/watch?v=ZYseoOcd6m8
https://wordwall.net/pl/resource/1029683/ortografia/znajdź-wyrazlitera-h-kl1
https://www.youtube.com/watch?v=qdOpVAtkQqA
https://wordwall.net/pl/resource/944938/znajdź-wyrazy-z-h
Ćw. Pol. Str.27
Kal.język. Str 43
Drogi Uczniu, obejrzyj przesłane filmiki, wykonaj zadania z podanych
ćwiczeń
9.40 –
10.25

10.35 –
11.20

Temat: Zabawy na hulajnodze.

Temat: Hałas szkodzi zdrowiu

Cel: Potrafię rozwiązywać zadania z treścią.
Kal. Matem. Str. 29-30
Kochani, wykonajcie zadania z podanych ćwiczeń

Cel: Potrafię czytać i pisać dwuznak „ch”
Podręcznik str. 34-35
Ćw. Pol. Str.28-29
Kal.język. Str 44
Drogi uczniu, dzisiaj przeczytaj tekst w podręczniku i
wykonaj zadane ćwiczenia

Temat: Zabawy na hulajnodze.

Temat: Hałas szkodzi zdrowiu.
Cel: Znam nazwy miesięcy.

Cel: Tańczę przy piosence “Głowa ramiona, kolana, pięty”
https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE&list=PLbRzTYeyj4CYFzv7lBE2KnqG8rutRhDzZ&inde
x=22

Wysłuchaj piosenki, zaśpiewaj ją i wykonuj zabawy według poleceń.
11.40 –
12.25

https://www.youtube.com/watch?v=m_-qLMJjmnU
https://www.youtube.com/watch?v=vF-f4pSW9zk
Obejrzyj przesłane filmiki, śpiewaj razem z dziećmi na
filmiku.
religia
Temat: Jezus jest z nami ukryty w chlebie, Ostatnia
Wieczerza.
Cel: Potrafię opowiedzieć o Ostatniej Wieczerzy Jezusa
z uczniami oraz o Jego obecności w Komunii świętej.
https://www.jednosc.com.pl/strefakatechety/images/zdal
ne-lekcje-religii/sp1/zad_kl_12_SP_Ksiega_biblijnych_zagadekOstatnia_Wieczerza.pdf
Drogi uczniu, odmów modlitwę Zdrowaś Maryjo;
otwórz książkę do religii na katechezie 37(str. 76i77),
obejrzyj obrazek, przeczytaj fragment z Pisma św. ze str.
77, wykonaj ćwiczenia ze str. 76. Kliknij w link i
wykonaj zadanie. Dla chętnych: zad. ze str. 77.

czas
łączny
przed
komp.

45 min

25 min

