
KLASA 1 

16 MARCA 2020 r. (poniedziałek) 

1. WEJDŹ NA STRONĘ: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_114_p6 

Z lewej strony ekranu pojawi się chmurka – kliknij w nią i pojawi się domek – pod domkiem kliknij w konewkę 

i pojawią się symbole –wykonaj zadania klikając na samochód (Temat 111. Przedwiośnie) 

Słuchaj informacji i poleceń.  

Na kolejną stronę możesz przejść klikając kolejne kropki na dole ekranu. W niektórych zadaniach występuje 

kolorowa kostka, w którą należy kliknąć, aby wykonać zadanie. Po zakończonym zadaniu możesz wrócić na 

stronę główną zamykając różowy krzyżyk lub strzałkę z boku strony. 

2. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

3. Wykonaj ilustrację do wysłuchanego wiersza – pracę włóż do teczki, bo później przyniesiesz ją do 

szkoły, aby Pani ją oceniła. 

4. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

5. Wejdź na stronę: 

https://szaloneliczby.pl/klasa-1/ 

Wykonaj zadania: 

QUIZ:  Nauka cyferek od 1 do 6,  Wskaż liczbę na owocach,  Policz kropki, Płytki domino 

PUZZLE: Która z tych liczb jest największa, a która najmniejsza? 

 

17 MARCA 2020 r. ( wtorek) 

1. WEJDŹ NA STRONĘ: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_114_p6 

Z lewej strony ekranu pojawi się chmurka – kliknij w nią i pojawi się domek – pod domkiem kliknij w konewkę 

i pojawią się symbole –wykonaj zadania klikając na misia (Temat 112. W marcu jak w garncu) 

Słuchaj informacji i poleceń.  

2. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

3. Do zeszytu z języka polskiego przepisz najpiękniej jak potrafisz 3 przysłowia, które pojawiły się na 

jednej z kart.  BRAWO!!! – na pewno dostaniesz szóstkę  

4. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

5. Wejdź na stronę: 

https://szaloneliczby.pl/klasa-1/ 

Wykonaj zadania: 

QUIZ:  Rozpoznawanie liczb ze słuchu (1-10), Wskaż największą liczbę (do 10), Dodawanie w zakresie 10 
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18 MARCA 2020 r. ( środa) 

1. WEJDŹ NA STRONĘ: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_114_p6 

Z lewej strony ekranu pojawi się chmurka – kliknij w nią i pojawi się domek – pod domkiem kliknij w konewkę 

i pojawią się symbole –wykonaj zadania klikając na balonik  (Temat 113. Wiosenna pobudka) 

2. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

3. W zeszycie z języka polskiego zapisz pary wyrazów z 3 karty według wzoru: 

zrób - zrobi 

4. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

5. Wejdź na stronę: 

https://szaloneliczby.pl/klasa-1/             Wykonaj zadania: 

QUIZ:  Miesiące, Dni tygodnia,  Odejmowanie w zakresie 10, Odejmowanie w zakresie 10  – wstaw brakującą 

liczbę 

19 MARCA 2020 r. ( czwartek) 

1. WEJDŹ NA STRONĘ: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_114_p6 

Z lewej strony ekranu pojawi się chmurka – kliknij w nią i pojawi się domek – pod domkiem kliknij w konewkę 

i pojawią się symbole –wykonaj zadania klikając na puzzel (Temat 114. Wiosenne kwiaty) 

2. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

3. Na kartce z bloku namaluj farbami dowolny wiosenny kwiat. .  BRAWO!!! – na pewno dostaniesz 

szóstkę  

4. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

5. Wejdź na stronę: 

https://szaloneliczby.pl/klasa-1/             Wykonaj zadania: 

PUZZLE: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 – dopasuj wynik, Znajdź składnik lub odjemnik (do 10) 

20 MARCA 2020 r. ( piątek) 

1. WEJDŹ NA STRONĘ: 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_114_p6 

Z lewej strony ekranu pojawi się chmurka – kliknij w nią i pojawi się domek – pod domkiem kliknij w konewkę 

i pojawią się symbole –wykonaj zadania klikając na kostkę (Temat 115. Przylatują ptaki) 

2. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

3. W zeszycie z języka polskiego zapisz pięknie nazwy ptaków, które były na karcie 3, w zeszycie też 

narysuj wybranego ptaka i podpisz, jaki to ptak.. 

4. ZRÓB SOBIE 10 MINUT PRZERWY – jeżeli chcesz coś przegryźć pamiętaj o umyciu rąk! 

5. Wejdź na stronę: 

https://szaloneliczby.pl/klasa-1/             Wykonaj zadania: 

QUIZ: Uporządkuj liczby (do 10), Porównywanie liczb (do 10), Znak mniejszości i większości (do 10). 
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