
WĘDRÓWKI PO POLSCE

Wędrówki z mapą-Krajobrazy Polski

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I

Quiz- Baczny obserwator:

https://www.quizme.pl/quiz/score/66647241/1862196058

ZASADY BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIĘ PO GÓRACH

Przygotuj się fizycznie przed wyjazdem w góry. Zasięgnij informacji o 
masywie górskim, w który się wybierasz (przebieg szlaków i ich stan, 
warunki panujące w górach, ewentualne zagrożenia).Planuj trasy stosownie
do możliwości i doświadczenia wszystkich uczestników wycieczki. Przed 
wyjściem zapoznaj się z aktualnie panującymi warunkami i prognozą 
pogody. Jeśli to możliwe nie wychodź samotnie w góry, bezpieczniej iść w 
towarzystwie.

Zabierz niezbędny ekwipunek!!! Miej zawsze ze sobą: 
plecak,odpowiednie do panujących warunków obuwie, ubranie chroniące 
przed opadami i wiatrem, zapasową ciepłą odzież, podręczną apteczkę, 
prowiant i napoje, mapę i kompas, latarkę, telefon komórkowy - z 
naładowaną baterią i zapisanymi numerami alarmowymi.

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I
https://www.quizme.pl/quiz/score/66647241/1862196058


ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z KĄPIELISK



Czas w las- film edukacyjny

https://www.youtube.com/watch?v=oP4avmlfRhA

Uzupełnij karty pracy: 57- na wycieczce, 58- planujemy wycieczke do lasu, 
59- zasady zachowania sie w lesie.

EDUKACJA MATEMATYCZNA

Uporządkuj liczby (do 100) – Na ekranie wyświetlą Ci się trzy liczby w 
przypadkowej kolejności. Twoim zadaniem jest wskazać odpowiedź, w 
której te liczby zostały uszeregowane od najmniejszej do największej. 

https://szaloneliczby.pl/uporzadkuj-liczby-do-100/

Wskaż największą liczbę (do 100) – Potrafisz sprawnie określać która liczba 
jest większa? Twoim zadaniem jest wskazanie największej liczby spośród 
wszystkich, które wyświetlą Ci się na ekranie. Spróbuj wykonać to zadanie 
nie tylko bezbłędnie, ale także najszybciej jak potrafisz.

https://szaloneliczby.pl/wskaz-najwieksza-liczbe-do-100/

Wskaż cyfrę jedności, dziesiątek I setek w liczbie trzycyfrowej.

https://www.matzoo.pl/klasa3/wskaz-cyfre-w-liczbie-trzycyfrowej_23_98.html

https://www.matzoo.pl/klasa3/wskaz-cyfre-w-liczbie-trzycyfrowej_23_98.html
https://szaloneliczby.pl/wskaz-najwieksza-liczbe-do-100/
https://szaloneliczby.pl/uporzadkuj-liczby-do-100/
https://www.youtube.com/watch?v=oP4avmlfRhA


 

Zajęcia rewalidacyjne  25-29.05.2020 r.   

Rozwiąż  krzyżówkę o tematyce Zwierzęta na wsi. Wpisz nazwę zwierzęcia w odpowiedni 

numer w krzyżówce. Podpowiedzią są nazwy zwierząt umieszczone pod obrazkami: 
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PIES   INDYK   KOZA   KOT   KACZKA    KOGUT   KURA   

ŚWINIA   KROWA   KOŃ   



Laurka na Dzień Mamy z kółek 
Instrukcja wykonania laurki w linku poniżej 

https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulipan z rolki po papierze 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób wykonania: 

Oklejamy rolkę zielonym papierem i doklejamy symetryczne listki. Następnie nacinamy rolkę 

z dwóch stron i wkładamy w nacięcia, uprzednio wyciętą z kolorowego papieru, główkę tulipana. 

Kwiat jest prosty w wykonaniu i “nadaje się” dla młodszych dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=otjMhpZvKQ0








SP 1 kl VIII a Zajęcia kreatywne muz.- ryt.-ruchowe  

 

W tym tygodniu wszystkie dzieci przygotowują się do najpiękniejszego 

święta - Dnia Mamy. Dlatego my, nauczymy się pięknej piosenki o 

mamie „Rysunek Mamy” , którą znajdziemy na stronie 
https://www.youtube.com/watch?v=n14AtqPWlME. Prosty tekst szybko „wpada w 

ucho”. 

Uśmiech, oczy, złote włosy... 

Mamę łatwo narysować! 

Żeby jej nie było smutno, 

muszę mamie kogoś dodać! 

 

Refren: Mama z lodami, 

mama z kanapą, 

lecz najpiękniejsza 

jest mama z tatą! x2 

 

Może dorysować słonia? 

Grubą książkę dać pod drzewem? 

Albo piłkę lub skakankę? 

Trudna sprawa, 

sama nie wiem! 

 

Refren: Mama z lodami, 

mama z kanapą, 

lecz najpiękniejsza 

jest mama z tatą x2 

 

Klipsy, szpilki, bluzka biała 

narysuje mame z marzeń 

żeby mama się nie bała 

muszę ją postawić w parze 

 

Refren: Mama z lodami, 

mama z kanapą, 

lecz najpiękniejsza 

jest mama z tatą x3 

AUTOR TEKSTU: nieznany 
Jeszcze większą niespodzianką będzie samodzielne wykonanie niespodzianki dla 
mamy. Jeśli nie macie pomysłu to spróbujcie wykonać pracę zamieszczona poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=n14AtqPWlME


 

 



W-F klasa VIIIa

https://www.youtube.com/watch?v=v0Gj69vCoD0

https://www.youtube.com/watch?v=gRgMuic7gkE

https://www.youtube.com/watch?v=VxbyLv1wboM

https://www.youtube.com/watch?v=g0cPDe6X_ik

Podgląd filmu YouTube Zdalne nauczanie. Klasa 1. Ćwiczenia gimnastyczne z piłką.

Podgląd filmu YouTube Zdalny WF Emanuel Józefacki

Podgląd filmu YouTube wf- ćwiczenia równoważne

Podgląd filmu YouTube Ćwiczenia wzmacniające z wykorzystaniem papieru toaletowego

W-f klasa VIIIa

https://www.youtube.com/watch?v=g0cPDe6X_ik&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=VxbyLv1wboM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=gRgMuic7gkE&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=v0Gj69vCoD0&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=g0cPDe6X_ik
https://www.youtube.com/watch?v=VxbyLv1wboM
https://www.youtube.com/watch?v=gRgMuic7gkE
https://www.youtube.com/watch?v=v0Gj69vCoD0
https://www.youtube.com/watch?v=v0Gj69vCoD0&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=v0Gj69vCoD0&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=gRgMuic7gkE&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=gRgMuic7gkE&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=VxbyLv1wboM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=VxbyLv1wboM&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=g0cPDe6X_ik&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=g0cPDe6X_ik&authuser=0


Temat: Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 

Wniebowstąpienie Pańskie to wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa 

Chrystusa. Obchodzone jest w czterdziestym dniu od Zmartwychwstania 

Pańskiego. 

 

 

Praca domowa: Pokoloruj obrazek i pomódl się modlitwą „Ojcze Nasz”. 

 



Temat: Kocham moją mamę. 

26 maja obchodzimy Dzień Matki. Święto to jest obchodzone jako wyraz 

szacunku dla wszystkich matek.  

 

Praca domowa: Pokoloruj obrazek i pomódl się modlitwą „Zdrowaś Maryjo”. 

 


