
Zadania na dzień 25.06.20202r. dla klasy 1 bi 

Temat: Czas odpoczynku. 
 

Drogie dzieci to już ostatnie nasze zajęcia w tym trudnym dla wszystkich nauczaniu zdalnym. 

Dzisiaj tylko poćwiczcie i pobawcie się utrwalając wiadomości, korzystając z komputera, a 

następnie przeczytajcie list, który do Was wysyłam na zakończenie tej naszej wspólnej, choć 

krótkiej przygody 

 

* zagrajcie w grę edukacyjną, która przypomni Wam zasady bezpiecznego przebywania na 

wakacjach https://view.genial.ly/5b29fd284ad01c332c94c4a4/interactive-content-interactive-

image  

* posłuchajcie myszki i może skorzystacie z jej pomysłu  

http://www.scholaris.pl/resources/run/id/49615 

* znacie już zasady bezpieczeństwa i wiecie, że w kontaktach z obcymi osobami należy być 

ostrożnym. Przeczytajcie edukacyjny wierszyk uczący dzieci, by nie ufały nieznajomym. 

Nawet małe dziecko dobrze o tym wie 

kto to jest znajomy, a kto obcym jest.. 

Ze znajomym można bawić się, rozmawiać 

ale gdy ktoś obcy, to trzeba uważać! 

Nie wolno zaufać nawet, gdy ktoś mówi, 

że zna mamę, tatę i bardzo nas lubi. 

Nie wolno przyjmować słodyczy, podarków 

lub iść z nieznajomym na spacer do parku. 

 

* posłuchajcie piosenki i śpiewajcie ją jak najczęściej w czasie wakacji   

„Gdy szczęśliwy jesteś”   https://www.youtube.com/watch?v=oxoBQ3s37yE 

 

 

  KOCHANE DZIECIAKI ! 
No i stało się! Za Wami pierwszy rok nauki. Był to dla Was zapewne ciekawy, jak i trudny 

rok. Mam nadzieję, że mimo tak specyficznego czasu jednak staliście się już o wiele bardziej 

samodzielni, wiele się nauczyliście i poznaliście nowych przyjaciół. Myślę, że nauka w 

pierwszej klasie była dla Was prawdziwą przyjemnością i niezapomnianą przygodą, w czasie 

której mieliście wiele powodów do radości i satysfakcji. Wszyscy już potraficie pisać, czytać i 

liczyć i wierzę w to, że będziecie te umiejętności doskonalić w czasie wakacji, aby nie 

uleciały Wam z głowy, aby we wrześniu nie trzeba było zaczynać wszystkiego od nowa ;) 

Na czas wakacji natomiast dostajecie ode mnie listę zadań do wykonania: 

* zjedzcie lody  

* ułóżcie puzzle  

* wylegujcie się na słońcu  

* puszczajcie bańki mydlane  

* biegajcie boso po trawie  

* obserwujcie przyrodę przez lupę  

* zobaczcie zachód słońca  

* poszukajcie czterolistnej kończyny  

* zbierajcie muszelki   

* pójdźcie na wycieczkę do lasu  

* zróbcie sałatkę owocową  

* zróbcie piknik ( nawet w domu ) 

* skaczcie po kałużach  

https://view.genial.ly/5b29fd284ad01c332c94c4a4/interactive-content-interactive-image
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* zjedzcie gofry  

* zobaczcie tęczę  

* puszczajcie latawiec   

* zbierajcie polne kwiaty  

Spróbujcie zrealizować te zadania i dobrze się przy tym bawcie w czasie wakacji. 

Nie zapominajcie o bezpieczeństwie swoim i swoich najbliższych.  

Uwaga niespodzianka   
Kochani uczniowie,  

Pamiętam jak z początkiem września widzieliśmy się pierwszy raz, jak poznawaliśmy się, 

wspólnie bawiliśmy, programowaliśmy i przede wszystkim zdobywaliśmy wiedzę. Pamiętam, 

jak powiedziałam Wam, że oficjalnie jesteście "pierwszakami". Ten rok szkolny, mimo 

różnych przygód minął bardzo szybko. Dziś kończycie pierwszą klasę. Jesteście o rok starsi. 

Przed Wami pierwsze szkolne wakacje. Życzę Wam wielu niezapomnianych przygód, 

uśmiechu każdego dnia i nowych przyjaźni. Pamiętajcie jednak, że bezpieczne wakacje, to 

szczęśliwe wakacje. Uważajcie na siebie i wróćcie we wrześniu wypoczęci i gotowi do 

zdobywania kolejnej wiedzy.  

Ściskam Was ciepło, Wasza pani Ela.  

 

  

 A teraz jeszcze słówko ode mnie do Rodziców.  
Wam Drodzy Rodzice pragnę gorąco podziękować za tę codzienną pracę. Wiem, że nie było 

łatwo, ale wspaniale daliście radę! To dzięki Wam, Waszemu wsparciu, cierpliwości i 

wyrozumiałości Wasze dzieci mają dzisiaj większą wiedzę niż jeszcze trzy miesiące temu. Ja 

i moje zadania były dla Was jedynie drogowskazem, ale to Wy kierowaliście tą łódką po 

głębinach wiedzy   

Za tak wspaniałą postawę otrzymujecie dziś ode mnie tytuł: 

   

WZOROWEGO RODZICA 

 
 

* i już zupełnie na koniec zapraszam na  wakacje, tak jak u Bolka i Lolka pamiętajcie jednak, 

dbać o siebie, aby Wasze wakacje nie skończyły się tak jak wagary Bolka :)  

https://www.youtube.com/watch?v=2b9mqZ65DKA 

Słonecznych i pełnych fantastycznych przygód wakacji  

życzy pani Renata  

https://www.youtube.com/watch?v=2b9mqZ65DKA


PS. Kto chce odebrać świadectwo to jutro widzimy się w szkole. Pamiętajcie, że jest podział 

na dwie grupy, tak jak na informatyce. I grupę zapraszam o godz. 9:00, a drugą o godz. 9:30. 

Sprawdźcie procedury i harmonogram na stronie Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDANYCH WAKACJI  


