
 

 

Zadania na dzień 28.05.2020r. dla klasy 1 bi 

Temat: Doskonalenie techniki pisania i liczenia- rozwijanie logicznego 

myślenia. 
 

RELIGIA 

Witam Was serdecznie! 

Jezus powiedział do ludzi, że kiedyś wszyscy staną przed Nim. Do tych, którzy pamiętali o 

Jego słowach powie: Pójdźcie błogosławieni mojego Ojca, bo byłem głodny, a daliście Mi 

jeść; byłem spragniony a daliście Mi pić; byłem chory a odwiedziliście Mnie;". A potem 

powie cokolwiek uczyniłeś jednemu z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili." 

Przypomnij sobie ludzi, z którymi dziś się spotkałeś. Czy byłeś dla nich dobry, jak dla 

Jezusa? 

                                                                                        Pozdrawiam M. Wąsowicz 

 

EDUKACJA POLONSTYCZNA/ INFORMATYCZNA 

* Kochani poznaliście już wszystkie litery! 

* otwórzcie ćwiczenia polonistyczno- społeczne na str.65 

* przeczytajcie dokładnie treść zadania 1 i wykonajcie je, starając się pisać z pamięci, a 

następnie sprawdźcie czy dobrze napisaliście to zdanie ( w razie czego sami poprawcie błędy) 

* zróbcie zadanie 2 i 3 na str. 65 

* ponieważ poznaliście już wszystkie litery i potraficie je zapisać, to napiszcie, proszę do 

mnie na maila, co już potraficie, czego już się nauczyliście, a z czym macie jeszcze kłopoty. 

Napiszcie na przykład tak: Potrafię już dobrze czytać/ jeszcze nie najlepiej radzę sobie z 

czytaniem. Słabo liczę... 

- Potrafię już… 

- Nie potrafię jeszcze… 

- Rodzę sobie z… 

- Nie radzę sobie … 

- Najbardziej lubię … 

- Najmniej lubię … 

* możecie wymieniać po kilka rzeczy, z którymi sobie radzicie, bądź nie radzicie 

* proszę piszcie samodzielnie, szczerze, bo to bardzo ważne żebyście wiedzieli co już umiecie 

a co musicie jeszcze ćwiczyć 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

* otwórzcie ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze na str. 58 

* wykonajcie zadanie 1,2,3 

* ciąg dalszy utrwalania znajomości miesięcy i dni tygodnia potrenujcie na matzoo 

https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341 

 

https://www.matzoo.pl/klasa1/miesiace-poziom-zaawansowany_6_343 

 

EDUKACJA MUZYCZNA 

* posłuchajcie piosenki pt. „Żabie kroki”, może spróbujecie się jej nauczyć  

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

 

1 To nie lada, lada gratka, 

Kiedy z boćkiem tańczy żabka 

https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia-poziom-zaawansowany_6_341
https://www.matzoo.pl/klasa1/miesiace-poziom-zaawansowany_6_343
https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg


Bociek żabce patrzy w oczy, 

Raźnym krokiem za nią kroczy 

Bociek żabce patrzy w oczy, 

Raźnym krokiem za nią kroczy 

 

Ref Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba, 

Wzdycha bociek – co za żaba! 

 

2 Żabka w koło podskakuje, 

Bociek nogą wymachuje 

Wciąż się kłania małej pannie 

W lewo, w prawo, nieustannie 

Wciąż się kłania małej pannie 

W lewo, w prawo, nieustannie 

 

Ref Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba… 

 

3 Bocianowi wciąż za mało, 

Jeszcze tańczyć mu się chciało 

Złapał żabkę za dwa boczki, 

W przód, do tyłu robią kroczki 

Złapał żabkę za dwa boczki, 

W przód, do tyłu robią kroczki 

 

Ref Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba… 

 

4 Kiedy sobie tak tańczyli 

Do stawiku się zbliżyli, 

Żabka do wody wskoczyła 

I zabawa się skończyła 

Żabka do wody wskoczyła 

I zabawa się skończyła 

 

Ref Sia-ba-da-ba, sia-ba-da-ba… 

   Tyle na dzisiaj, miłego dnia  

   Pozdrawiam Was i Waszych rodziców Renata Dąbrowicka  

 

 


