
WYKAZ TREŚCI PROGRAMOWYCH REALIZOWANYCH W KLASIE 1 W CZASIE
NAUKI ZDALNEJ OD 25.05.2020 R DO 25.06.2020 R.

25.05. – 29.05. 2020r.  DZIECI LUBIĄ CZYTAĆ

„Książka moim przyjacielem”

Uczeń: zna różne książki i czyta je i potrafi o nich opowiedzieć, pisze poprawnie tytuły 
książek, czyta utwory przeznaczone dla dzieci, uczestniczy w rozmowie na temat 
wysłuchanego tekstu, wykonuje zakładkę do książki, liczy poprawnie dziesiątkami w zakresie
100, zapisuje cyframi pełne dziesiątki JĘZYK ANGIELSKI: nazywa zwierzęta domowe: dog,
cat, bird, duck, mouse, rabbit, hamster, tortoise, fish, horse, śpiewa piosenkę.

„Z wizytą w bibliotece”

Uczeń: zna przeznaczenie biblioteki i wie na czym polega praca bibliotekarza, zna wybrane 
tytuły książek dla dzieci i nazwiska ich autorów, porównuje pełne dziesiątki w zakresie 100, 
dodaje je i odejmuje

„Książki znamy i o nie dbamy”

Uczeń: czyta głośno płynnie i poprawnie, pisze wielką literą tytuły książek, imiona i 
nazwiska, wie jak wygląda produkowanie papieru z drewna i makulatury, zna konieczność 
zbierania i segregowania makulatury JĘZYK ANGIELSKI: Słucha ze zrozumieniem 
historyjki obrazkowej, nazywa zwierzęta domowe, śpiewa piosenkę

„Mamy swoje czasopisma”

Uczeń: czyta czasopisma dla dzieci i poleca ich lekturę innym, pisze wielką literą i w 
cudzysłowie tytuły, rozwiązuje zadania tekstowe, dodaje i odejmuje pełne dziesiątki w 
zakresie 100, wykonuje ilustrację do ulubionej książki lub czasopisma

„Nasze święto”

Uczeń: wypowiada się na temat swoich marzeń, czyta utwory przeznaczone dla dzieci, układa
i zapisuje życzenia, czyta zdania ze zrozumieniem, wykonuje obliczenia w zakresie 20, 
rozwiązuje zadania tekstowe wykorzystując nabyte wiadomości, śpiewa piosenkę „Baju, baj 
książeczko”

01.06- 05.06.2020r. PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

01.06.2020r. „Lubimy podróżować”

Uczeń: zna i nazywa różne środki lokomocji, zna ich zalety i wady, wypowiada się na temat 
własnych podróży, wykonuje obliczenia pieniężne, dodaje i odejmuje pełne dziesiątki w 
zakresie 100 JĘZYK ANGIELSKI: nazywa zwierzęta domowe, gra w grę obrazkową, 
redaguje zdanie o zwierzętach jakie ma i jakich nie ma

02.06.2020r. „Wędrówki po Polsce”



Uczeń: głośno czyta tekst informacyjny, odczytuje z mapy nazwy wybranych miast, rzek i 
gór, rozróżnia krajobrazy polski, nazywa zwierzęta typowe dla danego regionu, wypowiada 
się na temat swojej miejscowości, wykonuje obliczenia pieniężne, wagowe i zegarowe, 
oblicza sumy i różnice , licząc pełnymi dziesiątkami

03.06.2020r. „Wizyta w stolicy”

Uczeń: wie, że stolicą Polski jest Warszawa, zna i opisuje jej herb, zna najbardziej znane 
obiekty w Warszawie, wypowiada się na temat stolicy na podstawie zgromadzonego 
materiału, zna monety, które są w obiegu (złote i grosze) JĘZYK ANGIELSKI: nazywa 
zwierzęta domowe, śpiewa piosenkę, podpisuje poprawnie rysunki zwierząt.

04.06.2020r. „Mieszkamy w Europie”

Uczeń: wie, że Polska leży w Europie, rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej, zna pojęcie
„metr” i zapisuje jego skrót, tworzy pracę plastyczną

05.06.2020r. „Poznajemy mapę Polski” 

Uczeń: uważnie słucha czytany tekst, wypowiada się na jego temat, nazywa i wskazuje na 
mapie Polski większe miasta, stolice, rzeki i góry, szacuje odległości, śpiewa piosenkę 
„Podróże małe i duże”

08.06- 25.06.2020r.  WKRÓTCE WAKACJE

08.06.2020r. „Święto taty”

Uczeń: czyta wiersz płynnie i poprawnie z właściwą intonacja, uczy się jednej zwrotki 
wiersza na pamięć, wypowiada się na temat swojego taty, dodaje i odejmuje pełne dziesiątki, 
rozwiązuje zadania tekstowe związane z obliczeniami pieniężnymi, zegarowymi, 
kalendarzowymi, wykonuje wiatrak zgodnie z instrukcją JĘZYK ANGIELSKI: Powtórzenie i
utrwalenie poznanego słownictwa, śpiewanie poznanych piosenek

09.06.2020r. „Wakacyjne plany”

Uczeń: opowiada o swoich wakacyjnych planach, zna numery alarmowe, zna zasady 
bezpiecznego zachowania się nad morzem, w górach, nad jeziorem, w lesie, zna wybrane 
trujące rośliny i grzyby, rozpoznaje i nazywa figury geometryczne 

10.06.2020r. „Pakujemy wakacyjną walizkę”

Uczeń: czyta płynnie i poprawnie teksty przeznaczone dla dzieci, odpowiada na pytania 
związane z tekstem, wie, co jest niezbędne w wakacyjnym bagażu, wskazuje godziny na 
zegarze i daty w kalendarzu, dodaje i odejmuje w zakresie 20, wykonuje obliczenia pieniężne,
wybiera bezpieczne miejsca do zabawy JĘZYK ANGIELSKI: Powtórzenie słownictwa 
poznanego w klasie I, gry obrazkowe, śpiewanie piosenek, oglądanie filmów 
powtórzeniowych

11.06 i 12.06.2020r – DNI WOLNE OD ZAJĘĆ LEKCYJNYCH



15.06.2020r. „Pozdrowienia z wakacji”

Uczeń: głośno i wyraziście czyta wiersz, potrafi napisać pozdrowienia z wakacji, uzupełnia 
kartkę pocztową, rozgrywa gry dydaktyczne, zna i pisze własny adres, mierzy i wycina 
kartonik JĘZYK ANGIELSKI: Oglądanie filmów powtórzeniowych, utrwalenie słownictwa.

16.06, 17.06, 18.06 – EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – DNI WOLNE OD ZAJĘĆ 
EDUKACYJNYCH

19.06.2020r. „Już wakacje”

Uczeń: wypowiada się na temat swoich przeżyć i osiągnięć związanych z pierwszym rokiem 
nauki, uczestniczy w zabawach słowami, wykonuje obliczenia w zakresie 20, rozwiązuje 
zadania tekstowe, śpiewa poznane piosenki

22.06.2020r. „To już wiem, to już umiem”

Uczeń: rozpoznaje i nazywa litery poznane w klasie 1, dzieli wyrazy na głoski litery i sylaby, 
liczy wyrazy w zdaniach, czyta płynnie i poprawnie teksty przeznaczone dla dzieci, dodaje 
odejmuje liczby w zakresie 20, rozwiązuje zadania tekstowe, wykonuje obliczenia zegarowe, 
kalendarzowe i pieniężne JĘZYK ANGIELSKI: Oglądanie filmów powtórzeniowych, granie 
w gry językowe utrwalające słownictwo

23.06.2020r. / 24.06.2020r./ 25.06.2020r. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości oraz 
umiejętności zdobytych w klasie 1- zadania różne

26.06.2020r. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

ZASADY MONITOROWANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:

Testy na www.eduelo.pl  29.05.202r. test „Książki”/ 05.06.2020r. test „Polska”/ 15.06.2020r. 
test „Bezpieczeństwo podczas wakacji”/ 22.06.2020r. test „Czytanie ze zrozumieniem”

Teksty do oceny czytania głośnego z podręcznika: str. 40/41 tekst „Rozmowy książek”, str. 
44/45 tekst „Rodzinny Świerszczyk”, str. 48/49 tekst „Wędrówki po Polsce”, str. 59 tekst 
„Trudny wybór”, str. 60 tekst „Napisz z wakacji”

Nauka na pamięć – 1 zwrotka wiersz „Tata” str. 54

Zadania samodzielne na ocenę z ćwiczeń polonistycznych (proszę o zdjęcia): zad. 4 i 5 str. 
43/ zad. 1 i 2 str. 44/ zad. 1 str. 47/ zad. 3 str. 50/ zad. 2 str. 51/ zad. 3 str. 52/ zad. 4 i 5 str. 57,
zadania z całej strony 59 i 60, W zeszycie do kaligrafii polonistycznej – przepisywanie – całe 
strony: 55, 56, 57, 58 i 59

Praca pisemna – napisać kartkę z wakacji z adresem zamieszkania rodziców

http://www.eduelo.pl/


Matematyka – w ćwiczeniach – zad. 1 i 2 str. 78/ zad. 1, 2 i 3 str. 83/ zad. 1, 2 i 3 str. 84/ zad. 
3 i 4 str. 87 ; w zeszycie do kaligrafii matematycznej zadania tekstowe str. 32/ rysunki 
symetryczne str. 10

SPRAWDZIAN ZNAJOMOŚCI LITER – 27.05.2020r. 

DIAGNOZA SZYBKOŚCI CZYTANIA GŁOŚNEGO – 28.05.2020r.

SPRAWDZIAN CZYTANIA CICHEGO ZE ZROZUMIENIEM – 08.06.2020r.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI PIERWSZOKLASISTY – 
10.06.2020r./ 15.06.2020r.- część matematyczna

ZADANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA OCENĘ (proszę o zdjęcia) zad. 10 str. 64/ zad.
12 str. 65/ zad. 15 str. 67 – w ćwiczeniach. 

Zakończenie rozdziału – pytam słówek – nazw zwierząt domowych i piosenki – 03.06.2020r.

Zakończenie zajęć – pytam słownictwa z całego roku – 10.06.2020r.

PRACE PLASTYCZNE I TECHNICZNE NA OCENĘ: 

„Nad morzem” lub „W górach” do wyboru kolorowanka, wiatrak, ilustracja do ulubionej 
książki lub czasopisma dla dzieci

MUZYKA – będziemy śpiewać piosenki poznane w klasie 1- nagrania są na płycie 
dołączonej do książki do muzyki


