
Klasa Ic  

DATA  
EDUKACJA POLONISTYCZNA 

 
EDUKACJA 

MATEMATYCZNA 

 
JĘZYK 

ANGIELSKI 

 
INNE 

CODZIENNIE Codziennie czytaj 20 minut wybrany tekst z 
podręcznika lub książki. 

Codziennie ćwicz z osoba dorosłą 
dodawanie i odejmowanie w pamięci  
od 0-20. 

Powtarzaj z 
nagraniem 
nazwy 
czynności 
wykonywanych 
przez zwierzęta 
 

Zaczynaj dzień od codziennej 
gimnastyki. Wykonuj ćwiczenia, które 
poznałeś na lekcjach wychowania 
fizycznego. 

PONIEDZIAŁEK 
23.03 

1. Ed. Zintegrowana: 
2. Przyjrzyj się ilustracji w podręczniku na str.62-

63 . Opowiedz rodzicowi co dzieje się na tym 
obrazku. Odpowiedz na pytania 2 i 3.  

3. Spójrz na obrazki na dole strony. Każdy z nich 
podpisany jest czterema zdaniami. Czy różną 
się od siebie kolejne zdania? Na pewno 
zauważyłeś że każde kolejne zdanie jest dłuższe 
od poprzedniego o kolejne wyrazy. 

4. Korzystając z ilustracji na str.62-63 i podanych 
tam przykładów spróbuj w zeszycie rozwinąć 
zdania : Siedzą. oraz Leży. Do każdego z nich 
dopisz trzy kolejne. 

5. Wykonaj ćwiczenia ze str. 56-57  

Ed. matematyczna :Dziś nauczysz  się 
dodawać liczby jednocyfrowe do 
liczby 9. Wykorzystaj do tego 
podręcznik  str. 31-32. Aby ułatwić  
sobie zadanie obejrzyj filmik i 
zapoznaj się z pokazanym tam 
sposobem liczenia. 
Poćwicz na zadaniach ze str . 29 w 
ćwiczeniach. 

J. angielski : 
Wymień nazwy 
zwierząt, które 
ostatnio 
poznałeś. 
Otwórz 
podręcznik na 
str. 54 zad.1 
Zobaczysz tam 
zwierzęta 
wykonujące 
różne czynności. 
Jak nazywamy 
te czynności po 
polsku? A teraz 
posłuchaj jak 
nazywamy je po 
angielsku ( 
nagranie nr 2.29  
) Odsłuchaj 
nagrania 
przynajmniej 2 

Wykonaj eksperyment: 
1. Przygotuj głęboki talerz i 

napełnij go wodą. 
2. Posyp wodę zmielony pieprzem 

– wyobraź sobie że to bakterie 
unoszące się na wodzie.  

3. Włóż do wody palec. Czy 
„bakterie „ zareagowały? Czy 
może  nadal pływają przy palcu 
a nawet przyklejają się do 
niego? 

4. Teraz namydl palec mydłem i 
włóż go do wody w talerzu. Jak 
zachowały się teraz „bakterie”? 

5. Jak myślisz – czy lepiej używać 
mydła czy myć dłonie sama 
wodą? Dlaczego? 



razy i 
powtarzając  za 
lektorem. 
Wykonaj 
ćwiczenia ze 
strony 43. 

WTOREK           
24.03 

1.Wykonaj  ćw. ze str .58-59  
2.Przeczytaj  tekst pt. ” Cisza” s. 64-65 i odpowiedz 
na pytania 1-4 
3.Dziś poznasz dwuznak sz – Obejrzyj filmiki które 
dla Ciebie przygotowałam .  Zapisz w zeszycie po 
linijce Sz i sz. Wymień 10 wyrazów z sz i zapisz je w 
zeszycie . Podkreśl sz na niebiesko. Wykonaj  ćw. 
S.60-61 oraz jedną z trzech wykreślanek ( plik PDF ) 

Dziś analizujemy zadania ze strony 33 
w podręczniku. Wykonujemy 
ćwiczenia ze stron 30-31.  

Wykonaj kartę 
pracy PDF fish 

Czy wiesz kiedy zaczyna się 
kalendarzowa wiosna? Sprawdź  w 
którym dniu zeszłego tygodnia 
powitaliśmy nową porę roku. Wykonaj 
pracę plastyczna według wskazówek na 
stronie :  
Zrób zdjęcie i opublikuj na grupie  

ŚRODA              
25.03 

Uczymy się czytać wybrany tekst ze str.66-67 ( 
nagrywamy filmik i wysyłamy do piątku do 
nauczyciela) 
Przepisujemy tekst ze str. 120 ( bez dialogu). 
Oglądamy filmik i rozmawiamy o rodzinnych 
pamiątkach – prosimy rodziców aby jakieś 
wyszukali i opowiedzieli o czym przypominają. 
Poznajemy instrumenty perkusyjne : oglądamy 
prezentację PDF. Kolorujemy instrumenty na 
kartach pracy, wycinamy, wklejamy do zeszytu ( Ed. 
Polonistyczna ) i podpisujemy.  
Oglądamy i filmik  
https://www.youtube.com/watch?v=hrlypdHkXnM 

Uczymy się jak do liczby 8 dodawać 
liczby jednocyfrowe. Korzystamy z  
podręcznika s.34 i kart ćwiczeń s. 32 

Wykonaj 
wyszukiwarkę ( 
zwierzęta i 
czynności ). 
Zapisz w 
zeszycie do j. 
angielskiego: 
Swim- pływać 
Run- biegać 
Fly- latać 
Walk- chodzić  
Jump- skakać 
Climb – wspinać 
się  

 

CZWARTEK      
26.03 

1.Przeczytaj  tekst pt. „Zabawa w udawanie” i 
odpowiedz  na 2 pierwsze pytania s.68-69. 
2.Wykonaj ćwiczenia na str .62-63 
3.Wykonaj drugą z trzech wykreślanek. 
4.Zapisz starannie w zeszycie zdania : Mam koszyk 
pełen szyszek. To kasza dla szarej myszki.  Łukasz 
szuka swojego szalika w szafie. 
 

Doskonalimy umiejętność dodawania 
liczb . Korzystamy z podręcznika 
str.35 oraz kart ćwiczeń . s. 33 

Słucham i uczę 
się wierszyka „ I 
can swim like a 
fish” . Próbuję 
zilustrować 
ruchem kolejne 
czynności 
wykonywane 

 

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


przez zwierzęta. 

PIĄTEK             
27.03 

3.Dziś poznasz dwuznak cz – Obejrzyj filmiki które 
dla Ciebie przygotowałam .  Zapisz w zeszycie po 
linijce cz i Cz. Wymień 10 wyrazów z cz i zapisz je w 
zeszycie . Podkreśl cz na niebiesko. Wykonaj  ćw. 
s.64-65 oraz pomaluj kolorowankę ( plik PDF ) i 
przyklej ją w zeszycie. 
 

Wykonaj karty pracy z załączników.  Informatyka: Dziś zapoznasz się z 
klawiszami Delete i Backspace. Wykonaj 
polecenia z karty pracy którą dołączyłam 
w pliku na fb. 

Poniedziałek  
30.03. 

Czy wiesz jak powstaje czekolada? Obejrzyj film 
https://www.youtube.com/watch?v=oAjB4Udr6UM 
Wykonaj ćwiczenia z str. 66-67. 
Posłuchaj „ Piosenki Lalkarza”  str 110 i i naucz się ją 
śpiewać. 

Dziś nauczysz się jak od liczby 11 
odejmować liczby jednocyfrowe. 
Obejrzyj filmik który przygotowałam. 
Przeanalizuj zadania z podręcznika 
str. 36-37 oraz wykonaj zadania  z kart 
pracy str.34 

Kiedy chcemy 
powiedzieć że 
ktoś ( np. 
zwierze ) potrafi 
wykonywać 
jakąś czynność 
musimy użyć 
słówka „can” ( 
czytaj Ken ) . Np. 
A Money can 
climb- Małpa 
potrafi wspinać 
się . ( Osoba/ 
zwierze + can + 
nazwa czynności 
). Zapisz w 
zeszycie kilka 
własnych zdań o 
ty, co potrafią 
robić zwierzęta. 

Kodowanie – wykonaj kartę pracy 

Wtorek 31.03 Przeczytaj tekst z podręcznika s.72-73 i dowiedz się 
na czym polega zabawa w podchody. Postaraj się 
własnymi słowami opowiedzieć rodzicowi czego się 
dowiedziałeś. Odpowiedz na pytania do tekstu.  
Wykonaj ćwiczenia z str.68-69 w kartach ćwiczeń. 

Jak nazywa się przedmiot którym 
mierzymy temperaturę na zewnątrz? 
Przeanalizuj str. 38-39 w podręczniku. 
Sprawdź zdobyta wiedzę w 
ćwiczeniach na stronie 35 oraz na 
https://www.matzoo.pl/klasa3/jaka-

Wykonaj ćw. 2 
na str.42 

Wykonaj wiosennego motylka . 
Instrukcja  
https://miastodzieci.pl/zabawy/latawce-
dla-ozdoby/ 

https://www.youtube.com/watch?v=oAjB4Udr6UM
https://www.matzoo.pl/klasa3/jaka-jest-temperatura_81_415
https://miastodzieci.pl/zabawy/latawce-dla-ozdoby/
https://miastodzieci.pl/zabawy/latawce-dla-ozdoby/


jest-temperatura_81_415 

Środa 01.04. 3.Dziś poznasz literę ż – Obejrzyj filmiki które dla 
Ciebie przygotowałam .  Zapisz w zeszycie po linijce, 
ż  i Cz. Wymień 10 wyrazów z ż i zapisz je w zeszycie 
. Podkreśl ż w wyrazach na niebiesko. Wykonaj  ćw. 
s.70-71 

Poćwicz odejmowanie liczb 
jednocyfrowych od liczby 12. 
Przeanalizuj zadania w podręczniku 
na str. 40 oraz wykonaj ćw. Ze strony 
35. 

Wykonaj 
ćwiczenia ze 
str.45 w zeszycie 
ćwiczeń. 

Wykonaj wyszukiwankę (PDF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.matzoo.pl/klasa3/jaka-jest-temperatura_81_415


 

Religia  

Klasa 1 a, b, c 

Modlitwy pamięciowe do utrwalenia i nauczenia: 

1. Znak Krzyża świętego. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

2. Modlitwa Pańska. Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak 

i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie 

wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.  

3. Pozdrowienie Anielskie. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty, między niewiastami i błogosławiony owoc 

żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.  

4. Modlitwa do Anioła Stróża. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy bądź mi zawsze ku 

pomocy. Strzeż duszy, ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego .Amen.  

5. Skład Apostolski. Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana 

naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i 

pogrzebion; zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; 

stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów 

odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen  

6. Dziesięć Przykazań Bożych 

Jam jest Pan Bóg twój, który cię wywiódł   z ziemi egipskiej z domu niewoli. 
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 

2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie. 

3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 

4. Czcij ojca swego i matkę swoją. 

5. Nie zabijaj. 

6. Nie cudzołóż. 

7. Nie kradnij. 

8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 

9. Nie pożądaj żony bliźniego swego. 

10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. 

7.   Przykazanie miłości 
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. 



8. Akty cnót Boskich 

Akt wiary 

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, 

W Trójcy jedyny, prawdziwy, 

Wierzę coś objawił, Boże, 

Twe słowo mylić nie może 

Akt nadziei 

Ufam Tobie, boś Ty wierny, 

Wszechmocny i miłosierny, 

Dasz mi grzechów odpuszczenie, 

Łaskę i wieczne zbawienie. 

Akt miłości 

Boże, choć Cię nie pojmuję, 

Jednak nad wszystko miłuję, 

Nad wszystko, co jest stworzone, 

Boś Ty Dobro nieskończone. 

 

Akt żalu 

Ach, żałuję za me złości, 

Jedynie dla Twej miłości, 

Bądź miłościw mnie grzesznemu, 

Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 

 

Akt ofiarowania                                                            

 Myśli, słowa, sprawy moje 

Poświęcam na chwałę Twoją. 

Tobie sercem się oddaję, 

Coraz lepszym niech się staję. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


