
Moi kochani, to już ostatni tydzień pracy. W piątek zakończenie roku 

szkolnego i upragnione wakacje. Tak bardzo innego roku od wszystkich. Ten 

czas pokazał nam, że zdalne nauczanie może być fajne, ale nie zastąpi 

prawdziwej szkoły. Myślę, że we wrześni spotkamy się już na Leśnej.  

W tym tygodniu porozmawiamy sobie o nadchodzących wakacjach. 

Poniedziałek 22.06.2020 

W ramach komunikowania rozwiąż zagadki 

 



W ramach zajęć pozalekcyjnych 

Dzisiaj zaproponuję Wam ćwiczenia online. Jak zwykle 2 wersje – łatwiejszą i 

trudniejszą 

Wersja trudniejsza - wejdź na poniższy link i odszukaj wskazane wyrazy 

https://learningapps.org/1955480 

Wersja łatwiejsza – wejdź na poniższy link i zaznacz wyraz zaczynający się na 

wskazaną literkę. 

http://pisupisu.pl/klasa1/slowo-na-literke 

 

 

 

 

Wtorek 23.06.2020 

W ramach funkcjonowania 

W czasie wakacji ludzie wyjeżdżają na urlop. Miejsca, które można wybrać są 

różne. Najczęściej wybierają: 

1. Wakacje nad morzem 

    
 

    

https://learningapps.org/1955480
http://pisupisu.pl/klasa1/slowo-na-literke


 

2. Wakacje w górach 

 

    

   
 

3. Wakacje nad jeziorem 

 

   

    
 



4. Wakacje ma wsi – agroturystyka 

 

   

 

   

 

Jestem ciekawa, gdzie Ty najchętniej byś wyjechał/a podczas wakacji? 

 

W ramach drugiej godziny 

 

Wykonajcie poniższe karty pracy. Powodzenia 

 

 

 

 

 



Adam i Jakub 

 
 

 



Majka i Oskar  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Środa 24.06.2020 

W ramach komunikowania  

Wakacje to przede wszystkim czas zabawy i odpoczynku. Każdy z nas ma swój 

pomysł i sposób na spędzenie wolnego czasu. Jedni udają się na rodzinne 

wyjazdy, inni wybierają wyjazdy zorganizowane takie jak kolonie lub obozy. 

Ważne jednak, by w każdym miejscu pamiętać o bezpieczeństwo i zachowaniu 

odpowiedniej ostrożności. 

Wejdź na poniższy link i posłuchaj jak należy zachowywać się nad morzem 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA 

Po obejrzeniu tego filmiku już wiemy, że wybierając się nad morze 

• wybieraj kąpieliska strzeżone 

• jeśli nie potrafisz pływać nie możesz wychodzić za czerwone boje 

• czerwona flaga oznacza zakaz kąpieli 

• przed zanurzeniem w wodzie musisz się schłodzić 

• nie wolno kąpać się w czasie burzy 

• nie wolno skakać do wody 

 

Wejdź na poniższy link i posłuchaj jak należy zachowywać się w górach 

https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio 

Po obejrzeniu tego filmiku już wiemy, że wybierając się w góry 

• należy zaplanować sobie trasę 

• zabrać picie , jedzenie oraz czekoladę, która doda nam energii 

• na trasie na pewno przyda się mapa, latarka oraz kompas 

• ubrać odpowiednie buty i zabrać kurtkę (pogoda często się zmienia) 

• zabierz naładowany telefon 

• chodź tylko po wyznaczonych szlakach    

 

W ramach funkcjonowania 

Dla Jakuba i Adama   - wejdź na poniższe linki i rozwiąż zadania 

https://learningapps.org/10348174 

https://learningapps.org/7349821 

Dla Majki i Oskara – wejdź na poniższy link i rozwiąż 

http://pisupisu.pl/klasa1/nie-pasuje-obrazek 
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Czwartek 25.06.2020 

W ramach funkcjonowania 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 

 



Wykonajcie poniższą kartę pracy i zapamiętajcie to motto. 

 

 
 

 



Życzę Wam kochani cudownych wakacji, dużo słońca i wspaniałych 

wrażeń. Teraz czas na zasłużony odpoczynek. 

 

 
 

Do zobaczenia w piątek albo we wrześniu. 

 

 


