
Drodzy Rodzice i Uczniowie! 

Lekcje informatyki będą odbywały się co tydzień w piątek zgodnie z planem zajęć. 

Temat: Nasza mama czarodziejka ( na dzień 25.05.2020)- lekcja na TEAMS 

1. Słuchanie nagrania  opowiadania „Czar dla mamy” (podręcznik str.36 – 38) Rozmowa z 

uczniami na temat wysłuchanego  opowiadania. 

2. Wykonanie zadań w KARTACH ĆWICZEŃ na str. 38 – 40. 

3. Wykonanie zadań w KARTACH MATEMATYCZNYCH na str. 30 – 31. 

4. Zadanie dla chętnych – „Czarodziejska różdżka” (KARTY ĆWICZEŃ str.41) 

 

Temat: Dzień Dziecka  ( na dzień 26.05.2020)- lekcja na TEAMS 

1. Czytanie przez nauczyciela ciekawostek związanych z Dniem Dziecka ( podręcznik str.39) 

2. Czytanie przez uczniów tekstu „Dzień Dziecka” ( podręcznik str. 40 – 41) – uczniowie uczą się 

czytać tego tekstu na ocenę (na czwartek) 

3. Wykonanie zadań w KARTACH ĆWICZEŃ str.42-43 

4. Obejrzenie filmu o prawach dziecka – rozmowa z uczniami na ten temat. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4 

Temat:  Dzień Dziecka ( na dzień 27.05.2020) 

1. Zagraj z rodzicami i rodzeństwem w grę „Podróż przez krainy działań” ( KARTY 

MATEMATYCZNE str.32 – 33) 

2. Wykonajcie zadania w KARTACH MATEMATYCZNYCH na str.34 – 35. 

3. W ramach w–f wykonaj następujące ćwiczenia. Link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=aa7RDH3sHp 

 

Temat: Podróżowanie  ( na dzień 28.05.2020) – lekcja na TEAMS 

1. Czytanie na ocenę tekstu „Dzień Dziecka” (podręcznik str.40 – 41) 

2. Przypomnienie jak się pisze list – elementy listu. (podręcznik cz.2 str.62) 

3. Wykonanie ćwiczeń w KARTACH MATEMATYCZNYCH str.36 - 37 

4. Wykonanie zadań w KARTACH MATEMATYCZNYCH str. 38 – 39 

5. Wysłuchanie piosenki „Prawa dziecka” 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 

 

Temat:  Podróżowanie  ( na dzień 29.05.2020) 

1. Przeczytajcie samodzielnie tekst  „O Ludziku podróżniku” ( podręcznik str.44-45) 

2. Wykonajcie zadania w KARTACH ĆWICZEŃ na str. 44.- ćwiczenie 1 str.44 zapiszcie w zeszycie 

 i prześlijcie napisany list do oceny do 03.06.2020r.(pamiętaj o wszystkich elementach listu) 

3. Spróbujcie samodzielnie wykonać łódkę- orgiami wg instrukcji na str.45. 

4. W ramach w – f wykonaj następujące ćwiczenia. Link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=TPHa1hK81CI 

https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8                                            Izabela Dzwonnik 


