
Kl. IIC 

Uwaga Rodzice i Uczniowie!  

W czwartek 25.06.2020r. na zajęciach lekcyjnych zostaną szczegółowo 

omówione procedury  związane  z zakończeniem roku szkolnego 2019/2020. 

Przypominam też o zwrocie do biblioteki szkolnej wszystkich wypożyczonych książek 
i podręczników.  

 

22.06.2020r. (poniedziałek) 

Temat dnia: Pierwszy dzień lata. 

1. Podręcznik s.60  – przeczytaj wiersz pt.  „Czerwiec” – odpowiedz ustnie na pytania 
1 i 2 znajdujące się pod tekstem.  

2. Karty ćwiczeń – wykonaj ćw.1 – 4 s.64– 65. 
3. Ćwiczenia dodatkowe – ćw.17 – 19  s.81 – dla chętnych. 
4. Karty matematyczne – wykonaj ćw. 1 –7 s.52–53. 
5. Zadania dodatkowe – ćw.13s.56 i ćw.14s.57– dla chętnych. 
6. Muzyka –  spróbuj zaśpiewać piosenkę „Lato, lato”. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0 
 

  
23.06.2020r. (wtorek) 

Temat dnia:Jak zbudowany jest kwiat? 

1. Podręcznik s.62 - 63 – przeczytaj informacje o tym, jak powstaje owoc czereśni – 
odpowiedz ustnie na pytania 1 – 3 znajdujące się pod tekstem.  

2. Zapisz w zeszycie do przyrody temat: Jak zbudowany jest kwiat? – następnie 
narysuj i opisz dowolny kwiat – Podręcznik s. 62. 

3. Przeczytaj ze zrozumieniem tekst Owocowa kamizelka ratunkowa. – Podręcznik  
s. 61- odpowiedz ustnie na pytania 1 – 3 znajdujące się pod tekstem.  
Podaj inne przykłady rzeczy, które utrzymują się na powierzchni wody i zapisz w 
zeszycie do przyrody. 

4. Przeprowadź doświadczenie zgodnie z instrukcją – Podręcznik s. 61 – dla 
chętnych. 

5. Porozmawiaj z rodzicami na temat bezpieczeństwa podczas zabaw w wodzie i 
wypraw kajakiem , łodzią oraz zachowania podczas burzy zjawiska 
atmosferycznego charakterystycznego  dla lata. Zapisz w zeszycie do przyrody:   
- Ważnym elementem bezpiecznej kąpieli lub wyprawy wodnej jest kapok czyli    



  kamizelka ratunkowa. 

- Podczas burzy nie chowamy się pod drzewem, słupem. 

- Gdy jesteśmy na otwartej przestrzeni, usiądźmy, ukucnijmy! 

6. W ramach w – f wykonaj następujące ćwiczenia. Link poniżej: 
https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8 

 

24.06.2020r. (środa) 

Temat dnia: Bezpieczne wakacje. 

1. Przeczytaj samodzielnie tekst informacyjny „Wakacje tuż-tuż” – podręcznik str.65   
Odpowiedz ustnie na pytania:   
- O czym należy pamiętać, gdy wyjeżdżamy nad morze? 
- Co należy wziąć ze sobą na plażę? 
- Dokończ zdanie: Pilnuję swojego … 

2. Obejrzyj krótki filmik o numerach alarmowych. Link poniżej: 
        https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk 
3. Karty ćwiczeń – wykonaj ćw.1 i 2 s.66 
4. Wykonaj notatnik adresowy zgodnie z podaną instrukcją  - Karty ćwiczeń s. 67 - 

dla chętnych. 
5. W ramach W – F wykonaj ćwiczenia. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec 
6. Muzyka – posłuchaj piosenki dla dzieci 112 Numer alarmowy. Link ponizej: 

https://www.youtube.com/watch?v=R3Qp8KfJSHw 

 

25.06.2020r. (czwartek) 

Temat dnia: Wakacje tuż, tuż. 

Spotkanie uczniów z wychowawcą klasy. 

Pogadanka nt: „Bezpieczne wakacje w dobie koronawirusa”.  

 

26.06.2020r. (piątek) 

Temat dnia: Zakończenie roku szkolnego 2019/2020. 

 

 



 

 


