
22.06.2020r. – Poniedziałek 

Edukacja muzyczna: 

Nauka piosenki "Niech żyją wakacje" - realizacja schematu rytmicznego. 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Już wkrótce lato. 

Temat: Planujemy wakacje. 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 62 – 63 i przeczytaj informacje na temat atrakcji 

turystycznych jakie możemy znaleźć w różnych zakątkach Polski. Następnie odpowiedz na 

pytania znajdujące się pod tekstem. Odpowiedź do pytania 3 zapisz w zeszycie, jeżeli masz 

mapę lub globus spróbuj odnaleźć miejsce, w którym chcesz spędzić wakacje.  

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 74 – 76. 

Edukacja matematyczna: 

Obliczenia pieniężne, zegarowe i rachunkowe – ćwiczenia utrwalające zdobyte wiadomości i 

umiejętności. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 65 i wykonaj przedstawione tam zadania. 

Rozwiązania do zad. 1,2 i 3 zapisz w zeszycie.  

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 76. 

Edukacja przyrodnicza: 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 62 – 63 i odczytaj przedstawione na mapie nazwy 

kierunków geograficznych i postaraj się je zapamiętać. Następnie przejdź na str. 68 i zobacz 

jakie rośliny są w Polsce objęte ochroną i jak powinieneś się wobec nich zachowywać.  

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 80. 

Wych. – fiz.: 

Poniżej link z przykładowymi ćwiczeniami ruchowymi do wykonania:   

https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8&t=193s – rozgrzewka. 

https://www.youtube.com/watch?v=Dp5RtHg8Lbo – gimnastyka korekcyjna. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8&t=193s
https://www.youtube.com/watch?v=Dp5RtHg8Lbo


23.06.2020r. – Wtorek 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Już wkrótce lato. 

Temat: Co możemy robić z tatą? 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 64 – 65 i przeczytaj opowiadanie Roksany 

Jędrzejewskiej-Wróbel pt. „Dzień Taty”. Następnie odpowiedz na pytania znajdujące się pod 

tekstem. Zapisz w zeszycie co lubisz robić z Tatą. Zaplanuj niespodziankę dla swojego taty. 

Wykonaj laurkę z życzeniami, którą mu wręczysz.  

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń 

Edukacja matematyczna: 

Pomyślę i rozwiążę. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 66 i wykonaj przedstawione tam zadania. 

Rozwiązania do zadań zapisz w zeszycie. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 77.  

Edukacja techniczna: 

Wykonaj pracę techniczną pt. „ Żaglówka dla taty”. Instrukcja przedstawiona w teczce artysty 

na str. 63. 

Edukacja informatyczna: 

Jeżeli masz możliwość to wykonaj zadania przedstawione w książce do informatyki na str. 54 

– 55 korzystając z płyty CD. 

 

24.06.2020r. – Środa 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Już wkrótce lato. 

Temat:  Przewodnik małego turysty. 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 66 – 67 i przeczytaj tekst informacyjny pt. „ W 

drogę”. Znajdziesz tam informacje dotyczące tego w jaki sposób powinieneś się przygotować 

do wakacyjnych wypraw. Następnie przejdź na str. 69 i zobacz w jaki sposób należy 

adresować kartki pocztowe i listy. Informacje z ramki zapisz w zeszycie. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 79 i 81. 



Edukacja matematyczna: 

Rozgrywanie gier planszowych – doskonalenie umiejętności rachunkowych. 

Otwórz zeszyt ćwiczeń do matematyki na str. 78 – 79 i zagraj w przedstawioną tam grę. 

 

25.06.2020r. – Czwartek 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Już wkrótce lato. 

Temat: Dobre rady na wakacje 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 70 – 71 i przeczytaj rymowanki Tomasza 

Plebańskiego pt. „Kilka pożytecznych wakacyjnych porad do wykorzystania w 

najróżniejszych porach”. Następnie odpowiedz na pytania znajdujące się pod tekstem.  

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 82 – 83. 

Edukacja społeczna: 

Pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji! Poniżej kilka zasad o których 

powinieneś pamiętać:  

 

ZASADY BEZPIECZNEGO SPĘDZANIA WAKACJI LETNICH 

  

1. Bezpieczeństwo na drodze 

- Pamiętaj, że jezdnia nie jest placem zabaw! Zachowaj na niej wyjątkową ostrożność,  

- Korzystaj ze ścieżek rowerowych; jeżeli jedziesz po jezdni, przestrzegaj przepisów ruchu 

drogowego, 

- Pamiętaj, że unikniesz urazów, jeśli będziesz zakładał kask ochraniający głowę,  

- Uważaj podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla pieszych,  

- Bądź widoczny na drodze (używaj odblasków, świateł, kamizelki odblaskowej), 



 

 

2. Bezpieczeństwo nad wodą 

- Pamiętaj, że kąpiemy się tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych (kąpieliska 

strzeżone), 

- Nigdy nie skacz do wody w miejscach, które nie są do tego przeznaczone,  

- Nie wchodź do wody po posiłku, 

- Zawsze słuchaj poleceń ratownika, 

- W wodzie zachowuj się ostrożnie i nie utrudniaj kąpieli innym,  

- Nie zaśmiecaj plaży, dbaj o jej czystość,  

- Zapoznaj się z regulaminem kąpieliska i przestrzegaj go,  

- Korzystając ze sprzętu wodnego zakładaj kapok, 

- Podczas upalnych dni unikaj przegrzania i odwodnienia organizmu, pij dużo wody (3 litry 

na dzień), unikaj oparzeń słonecznych skóry, opalaj się tylko używając kremu z filtrem 

słonecznym, chroń oczy nosząc okulary słoneczne, noś nakrycie głowy. 

 

3. Dbając o swoje bezpieczeństwo 

- Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni i wykopów, 

- Nie niszcz i nie zaśmiecaj otoczenia, dbaj o środowisko, 

- Rozpalaj ogniska tylko w miejscach do tego przeznaczonych, pod nadzorem dorosłych, 

- Mów zawsze rodzicom dokąd wychodzisz, po zmroku nie wychodź bez opieki osoby 

dorosłej, 

- Gdy jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym,  

- Nie korzystaj z propozycji jazdy samochodem (lub spaceru) z nieznajomymi,  

- Uczestnicząc w pracach polowych zawsze zachowaj ostrożność, 

- Nie zbliżaj się do obcego psa, dzikich zwierząt, nie dotykaj ich, nawet jeśli robią wrażenie 

łagodnych 

 

 

 



PAMIĘTAJ O TELEFONACH ALARMOWYCH: 

- POGOTOWIE RATUNKOWE TEL. 999  

- POLICJA TEL. 997 

- STRAŻ POŻARNA TEL. 998 

 

 

Wych. – fiz.: 

Poniżej link z przykładowymi ćwiczeniami ruchowymi do wykonania:  

https://www.youtube.com/watch?v=v2CmHGM-SLg – przykładowa rozgrzewka. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1vtFsdRrQM&t=3s  - ćwiczenia rozciągające. 

 

 

ŻYCZĘ UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v2CmHGM-SLg
https://www.youtube.com/watch?v=Q1vtFsdRrQM&t=3s

