
ZADANIA DLA KLASY 1 OD 11 DO 15 maja 

PONIEDZIAŁEK  11 maja JESTEŚMY EUROPEJCZYKAMI 

Edukacja polonistyczna  

1. Wysłuchanie tekstu „Moje podwórko, mój wszechświat” ze str. 16 podręcznika część 5. 
2. Wyjaśnienie dla ucznia: 

UNIA EUROPEJSKA – to związek państw położonych na kontynencie europejskim. Powstała w 
1993 roku. Założyciele UE to państwa: Niemcy, Włochy, Francja, Holandia, Belgia, Luksemburg. 
Obecnie do UE należy 27 państw. (Bez Wielkiej Brytanii, która opuściła UE). Wspólną walutą jest 
euro. Przyjęło ją 17 krajów. Flaga UE przedstawia 12 złotych gwiazdek ułożonych w kole na 
niebieskim tle. Hymnem UE jest „Oda do radości”. Polska należy do UE od 1 maja 2004 r.  

3. Wykonanie zadań z kart pracy str. 18.  
4. Wysłuchanie tekstu „Consuela” ze str. 18,19 podręcznika. 
5. Wykonanie zadań ze str. 19 kart pracy.  

Edukacja społeczna 

Budowanie tożsamości ucznia jako Polaka i Europejczyka. Określanie miejsca zamieszkania: 
miejscowość, ulica, numer domu, kod pocztowy, kraj. Wypowiedzi na temat naszej ojczyzny i Unii 
Europejskiej.  

Edukacja matematyczna 

1. Zapoznanie się z wiadomościami ze str. 80 z podręcznika część 5. Wiadomości dotyczą 
powtórzenia nazw tygodnia. 

2. Wykonanie zadań z kart pracy na stronach 14, 15.  
 

 

WTOREK 12 maja NIESAMOWITE BUDOWLE 

Edukacja polonistyczna  

1. Uczeń czyta teksty i ogląda ilustracje ze stron 20, 21 w podręczniku. 
2. Uczeń wykonuje  ćwiczenia z kart polonistycznych str. 20, 21.  

Edukacja matematyczna 

1. Utrwalenie nazw tygodnia i obliczeń dni.  
2. Uczeń wykonuje zadania z kart pracy na stronie 16, 17.  

Edukacja muzyczna 

1. Uczeń wykonuje zadanie  2, 3, 4 str. 62 kart pracy polonistycznych.  
2. Wysłuchanie hymnu Unii Europejskiej „Oda do radości”.  

Wychowanie fizyczne 

1. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. 

 



ŚRODA 13 maja NIESAMOWITE MUZEA 

Edukacja polonistyczna  

Wysłuchanie tekstów ze str. 22, 23 podręcznika.  

Uczeń wykonuje ćwiczenia z kart polonistycznych str. 22, 23. 

Edukacja matematyczna 

1. Uczeń wykonuje  zadania z kart pracy na stronie 18, 19, 20, 21. 

Edukacja przyrodnicza  

Wskazywanie na mapie Europy krajów, w których znajdują się słynne budowle świata. Poszerzenie 
wiadomości o muzeach na świeżym powietrzu.  

Wychowanie fizyczne 

Uczniowie mogą trenować jazdę na rowerze, hulajnodze lub rolkach z zachowaniem środków 
ostrożności.  

 

CZWARTEK 14 maja RUCH W MIEŚCIE 

Edukacja polonistyczna  

1. Uczeń ogląda ilustracje na str. 24, 25 podręcznika. 
2. Uczeń wykonuje  ćwiczenia z kart polonistycznych 24, 26. 

Edukacja matematyczna 

1. Uczeń wykonuje zadania ze str. 24, 25 kart ćwiczeń. 
2. Dla chętnych gra planszowa na kartach 22, 23. 

Edukacja plastyczna 

„Miasto” praca plastyczna według wskazówek zawartych na str. 25 kart pracy. 

 

PIĄTEK 15maja JESTEŚMY PASAŻERAMI 

Edukacja polonistyczna  

1. Czytanie tekstów na str. 26, 27 podręcznika i oglądanie ilustracji.  
2. Uczeń wykonuje  ćwiczenia z kart polonistycznych str. 27, 28, 29 – oprócz zadania 9. 

Edukacja techniczna 

Uczeń wykonuje flagę dowolnego kraju sąsiadującego z Polską. 

Wychowanie fizyczne 

Ćwiczenia sprawnościowe – podskoki, przeskakiwanie przez przeszkody, rzucanie piłką na odległość, 
biegi na krótkich dystansach. 

 



 


