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DZIEŃ POWTÓRZENIOWY  



ZADANIA POWTÓRZENIOWE I 
UTRWALAJĄCE 

 Witaj Uczniu/Uczennico ! 

 Piątek zrobimy dniem bez książki i ćwiczeniówek– rodzice odetchną, 
a Ty sprawdź czy utrwaliła Ci się wiedza, którą zdobywaliśmy wspólnie 
dotychczas. 

 Masz czas na wykonanie zadań trzy dni- piątek, sobotę i niedzielę. Zrób 
wtedy kiedy Ci pasuje.  

 Odsyłasz tylko te zadania, które będą się nazywać Zadanie do 
sprawdzenia- będzie za nie ocena!  

 Zadania możesz wykonywać na komputerze i wysłać elektronicznie 
na moją pocztę lub tak jak do tej pory wydrukować, zrobić i wysłać 
zdjęcie na Messenger. 



ED. SPOŁECZNA 

 Żeby zaliczyć test na 100% możesz przypomnieć sobie film, który 
oglądaliśmy  

 Kliknij tu                    
https://www.bing.com/videos/search?q=kto+ty+jestes&&view=detail&mid=D5F54F22DD15AC349F00D5F54F22D
D15AC349F00&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dkto%2Bty%2Bjestes%26FORM%3DHDRSC3 

  

 A teraz wejdź na learningapps.org  i wykonaj test  

 Wiem wszystko o Polsce – będzie on na ocenę ! 

 Jeśli chcesz zrobić go w telefonie lub na tablecie – zeskanuj kod QR 

https://www.bing.com/videos/search?q=kto+ty+jestes&&view=detail&mid=D5F54F22DD15AC349F00D5F54F22DD15AC349F00&&FORM=VRDGAR&ru=/videos/search?q%3Dkto%2Bty%2Bjestes%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=kto+ty+jestes&&view=detail&mid=D5F54F22DD15AC349F00D5F54F22DD15AC349F00&&FORM=VRDGAR&ru=/videos/search?q%3Dkto%2Bty%2Bjestes%26FORM%3DHDRSC3


ED.  POLONISTYCZNA  

Pobierz kartkę pracy klikając link: 
https://1drv.ms/u/s!AoOAU8IUs5eMeo3pw2_nwtt4_pc?e=bE3mfZ 

 

Zapisz w zeszycie: 

                              Nauczanie zdalne 26.03. 

Zapisz: Wyrazy mogą mieć liczbę pojedynczą lub mnogą.  

Wytnij wszystko z karty i wklej  w zeszycie obrazki z wyrazami 
uporządkowane: 

                              L. poj.                            L. mn.                    

            

 

https://1drv.ms/u/s!AoOAU8IUs5eMeo3pw2_nwtt4_pc?e=bE3mfZ


ED. POLONISTYCZNA – 
CIĄG DALSZY  
 Zadanie do wysłania: 

 Wykonaj kartę pracy w formie elektronicznej 
– czyli w programie Word lub wydrukuj i 
wykonaj długopisem. 

 Oto link do karty pracy:  

 https://1drv.ms/w/s!AoOAU8IUs5eMdz-
i025qaSLsq1s?e=jN7UXi 

  

https://1drv.ms/w/s!AoOAU8IUs5eMdz-i025qaSLsq1s?e=jN7UXi
https://1drv.ms/w/s!AoOAU8IUs5eMdz-i025qaSLsq1s?e=jN7UXi
https://1drv.ms/w/s!AoOAU8IUs5eMdz-i025qaSLsq1s?e=jN7UXi
https://1drv.ms/w/s!AoOAU8IUs5eMdz-i025qaSLsq1s?e=jN7UXi


ED. 
MATEMATYCZNA 
 Zadanie do wysłania: 

 Wykonaj kartę pracy w formie 
elektronicznej – czyli w programie 
Word lub wydrukuj i wykonaj 
długopisem. 

 Oto link do karty pracy:  

 https://1drv.ms/u/s!AoOAU8IUs5e
Me_0yI783YyPHNlQ?e=lFJ4Z6 

  

  

https://1drv.ms/u/s!AoOAU8IUs5eMe_0yI783YyPHNlQ?e=lFJ4Z6
https://1drv.ms/u/s!AoOAU8IUs5eMe_0yI783YyPHNlQ?e=lFJ4Z6
https://1drv.ms/u/s!AoOAU8IUs5eMe_0yI783YyPHNlQ?e=lFJ4Z6


WYCHOWANI
E FIZYCZNE 
Dla Ciebie – skopiuj link 
do  
https://www.bing.com/videos/search?q=wf+w+domu+&&vie
w=detail&mid=204DE6C3866F78520C66204DE6C3866F785
20C66&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D
wf%2520w%2520domu%2520%26qs%3Dn%26form%3DQBVR
%26sp%3D-
1%26pq%3Dwf%2520w%2520domu%2520%26sc%3D0-
10%26sk%3D%26cvid%3D1EBA507107ED43A9A32FFDE40013
E69B 

 

Dla rodzica- skopiuj link do  

Polecam  pozycję leżącą:: 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=najbardziej+relaksacy
jna+melodia+&&view=detail&mid=7A55BAA043CFB4FEF76A
7A55BAA043CFB4FEF76A&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%
2Fsearch%3Fq%3Dnajbardziej%2520relaksacyjna%2520melodi
a%2520%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D-
1%26pq%3Dnajbardziej%2520relaksacyjna%2520melodia%25
20%26sc%3D0-
33%26sk%3D%26cvid%3DCE4B45914C634381A1950AD15EF
4A2B0 

 

 

 



                 PAMIĘTAJ!! 

Utrwal    sobie   wszystko czego dowiedziałeś(łaś) o wiośnie – na 
learningapps jest aplikacja do zabawy, między czasie możesz obejrzeć 
sobie zeszyt z przyrody tak gdzie były tematy o wiośnie. 

  Test na eduelo.pl  udostępnię w poniedziałek. Trzeba będzie zrobić go na 
ocenę,        ale jest zuuupełnie łatwy, przekonasz się  

  

 Od poniedziałku przeniesiemy się do tematów wielkanocnych. Uczymy się 
tylko do środy  



DZIĘKUJĘ  

   życzę zdrowia i …. 

                … miłego 
weekendu!! 

  

  

  

  Monika Dąbrowska – Ignaczuk  


