
ZADANIA DLA KLASY 1 OD 27 DO 30  KWIETNIA 

PONIEDZIAŁEK 27 kwietnia ŚWIĘTO DRZEWA 

Edukacja polonistyczna  

1. Wysłuchać i rozwiązać zagadki ze str. 60 i 61 podręcznika. 
2. Wykonać zadania z kart pracy str. 56, 57.  

Edukacja matematyczna 

1. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Wykonać zadania z kart pracy na 
stronie 74, 75.                Dla chętnych str. 73 

Edukacja plastyczna 

Wykonaj pracę plastyczną „Drzewo” techniką wydzieranki z kolorowego 
papieru lub kolorowych gazet. 

 

WTOREK 28 kwietnia HISTORIA DZBANKA 

Edukacja polonistyczna  

1. Uczeń czyta tekst ze strony 62 podręcznika oraz ogląda ilustrację na str. 
63. 

2. Wykonać ćwiczenia z kart polonistycznych str.58, 59.  

Edukacja matematyczna 

1. Tworzenie zbiorów. Rozwiązywanie zadań z treścią. Wykonać zadania z 
kart pracy na stronie 76, 77, 78. 

Edukacja muzyczna 

Wykonać zadania z kart pracy w linie ze str. 85. Utrwalić słowa i melodię hymnu 
Polski (dwie zwrotki i refren). 

Wychowanie fizyczne 

1. Ogólna gimnastyka. Gry i zabawy ruchowe z piłką, skakanką lub innymi 
przyborami. 

 

 

 



ŚRODA 29 kwietnia SEGREGUJEMY ODPADY 

Edukacja polonistyczna  

1. Uczeń czyta tekst z podręcznika str. 64. 
2. Wykonać ćwiczenia z kart polonistycznych str.60, 61, 62  

Edukacja matematyczna 

1. Wykonać zadania z kart pracy na stronie 79, 80, 81, 82 

Edukacja przyrodnicza 

Przeprowadzić obserwację drzew rosnących w pobliżu domu. Zwrócić uwagę na 
budowę części nadziemnej drzewa – pień, konary, gałęzie, liście. Porozmawiać z 
rodzicami na temat segregacji odpadów. Przypomnieć sobie kolory pojemników 
i worków na poszczególne rodzaje odpadów. 

Wychowanie fizyczne 

Ćwiczenia gimnastyczne. Gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 

 

CZWARTEK 30 kwietnia DBAMY O ZDROWIE 

Edukacja polonistyczna  

1. Obejrzeć ilustracje z podręcznika na str. 67 
2. Proszę rodziców o przeczytanie z podręcznika wiersza „ Paliwo”               

ze stron 68, 69 oraz tekstu „Dziwna babcia” str. 70. 
3. Wykonać ćwiczenia z kart polonistycznych ze str. 64, 65, 66, 67. 

Edukacja matematyczna 

1. Wykonać zadania z kart pracy na stronie: 83, 84, 85, 86. 

Edukacja techniczna 

Wykonać z kolorowego papieru lub bibuły flagę Polski. 

 

 


