
01.06.2020r. – Poniedziałek 

 

1 czerwca to dzień dziecka czyli święto każdego z Was. Z tej okazji pragnę życzyć Wam 

dużo zdrówka, na co dzień mnóstwo uśmiechu i radości, oraz spełnienia wszystkich 

waszych marzeń.   

Edukacja muzyczna: 

Nauka piosenki "Gdyby słońce było słodkie"  - wyrażanie muzyki środkami plastycznymi.  

Wykonaj dowolną techniką pracę plastyczną do piosenki. 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Różni, a tacy sami. 

Temat: Święto wszystkich dzieci 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 38 – 39 i przeczytaj informacje, w których poznasz 

kilku swoich kolegów z innych krajów. Po zapoznaniu się z tymi informacjami odpowiedz na 

pytania, które są przedstawione na str. 39. Następnie otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 

40 gdzie znajdziesz informacje o tym, że nazwy państw i ich mieszkańców piszemy wielką 

literą. Do zeszytu zapisz informację z ramki.  

Edukacja przyrodnicza: 

Poniżej zostały przedstawione mapy, na których będziesz mógł sprawdzić gdzie mieszkają 

Twoi zagraniczni koledzy. 

 



 

Znajdź i zapisz w zeszycie nazwy państw, które z nami sąsiadują. 

Edukacja matematyczna: 

Doskonalenie umiejętności rachunkowych – obliczenia w zakresie 100. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 56, następnie zapoznaj się z przedstawionymi tam 

zadaniami. Rozwiązanie do zadania 1, 2 i 4 zapisz w zeszycie.  

Zadanie domowe: 

Zapoznaj się z zadaniami w podręczniku do matematyki na str. 57 i zapisz do zeszytu 

rozwiązanie do zad. 7, 8 i 9. 

Wych. – fiz.: 

Poniżej link z przykładowymi ćwiczeniami do wykonania: 

https://www.youtube.com/watch?v=wp4qRMp2Fvw  

Pamiętaj o rozgrzewce! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wp4qRMp2Fvw


02.06.2020r. – Wtorek 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Podróż do Krainy Fantazji. 

Temat: Sprawdzam siebie. Świat jest pełen kolorów. 

Poproś rodzica o przeczytanie poniżej zamieszczonego tekstu: 

 

Po wysłuchaniu opowiadania odpowiedz na następujące pytania: 



1. Jakie wydarzenia wskazują na to, że czary mamy uległy awarii? 

2. Jak rozumiesz słowa taty, że „nikt nie jest doskonały”? – zapisz odpowiedź w zeszycie. 

Zadanie domowe: 

Postaraj się samodzielnie wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 52 – 53 – proszę o 

przesłanie zdjęć. 

Edukacja matematyczna: 

Sprawdzam siebie – powtórzenie i utrwalenie umiejętności rachunkowych i praktycznych. 

Otwórz zeszyt ćwiczeń do matematyki na str. 66-67 i postaraj się samodzielnie wykonać 

przedstawione tam zadania – proszę o przesłanie zdjęć rozwiązanych zadań. 

Edukacja techniczna: 

Wykonaj pracę techniczną pt. „Oczytana sowa” – instrukcje do wykonania pracy znajdziesz w 

teczce artysty na str. 58 – proszę o przesłanie zdjęcia gotowej pracy. 

Edukacja informatyczna: 

W królestwie mrówek – programowanie na dywanie (ciąg dalszy). 

Wykonaj zadania w książce do informatyki na str. 52 – 53 – proszę o przesłanie zdjęcia. 

 

03.06.2020r. – Środa 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Różni, a tacy sami. 

Temat: Każdy z nas jest ważny. 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 41 i przeczytaj opowiadanie Rafała Witka pt. 

„Każdy jest ważny”. Po przeczytaniu opowiadania odpowiedz na pytanie 1 i 2 znajdujące się 

pod nim. W podręczniku na str. 42 znajdziesz informacje na temat ó niewymiennego. 

Informacje zamieszczoną w ramce zapisz w zeszycie i postaraj się ją zapamiętać. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zad. 2 z podręczniku na str. 42 i zapisz je w zeszycie oraz zadania w zeszycie 

ćwiczeń na str. 56 – 57. 

Edukacja społeczna: 

Mamy swoje mocne strony – ćwiczenia w autoprezentacji. 

W podręczniku do j. polskiego na str. 41 w zielonej ramce znajdziesz informacje na temat 

tego czym jest poczucie własnej wartości. Po przeczytaniu tej informacji zastanów się jakie są 

Twoje mocne strony. Następnie odpowiedz na pytanie 3 na str. 41 – swoją odpowiedź zapisz 

w zeszycie. 



04.06.2020r. – Czwartek 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Różni, a tacy sami. 

Temat: Planujemy zakupy. 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 43-45 i przeczytaj opowiadanie Marii Ewy Letki pt. 

„Zeszyt z wydatkami” następnie odpowiedz na pytania znajdujące się pod nim. Na str. 46 – 

47 znajdziesz kolejną wskazówkę jak należy pisać opowiadanie. Po zapoznaniu się ze 

wskazówkami wykonaj zad. 1. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 58 - 59. 

Edukacja matematyczna: 

Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 58 – 59 i przyjrzyj się zamieszczonym tam 

zadaniom. Rozwiązanie do zad. 3 i 5 zapisz w zeszycie. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 68. 

Wych. – fiz.: 

Poniżej link z przykładowymi ćwiczeniami do wykonania: 

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

 

05.06.2020r. – Piątek 

Edukacja plastyczna: 

Ilustrujemy własne marzenia - praca plastyczna dowolną techniką. Teczka artysty podr. str. 56 

Wych. – fiz.: 

Poniżej link z przykładowymi ćwiczeniami do wykonania: 

https://www.youtube.com/watch?v=gwZL1ySv51w 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Różni, a tacy sami. 

Temat: O uważnym słuchaniu. 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 48 i przeczytaj opowiadanie Rafała Witka pt. 

„Fileciki do kontroli”, a następnie odpowiedz na pytania znajdujące się pod nim. Odpowiedź 

do pytania 3 zapisz w zeszycie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ
https://www.youtube.com/watch?v=gwZL1ySv51w


Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 60 – 61. 

Edukacja matematyczna: 

Dodawanie i odejmowanie pełnych setek – obliczenia w zakresie 1000. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 60 i zapoznaj się z przedstawionymi tam zadaniami.  

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 69. 

 


