
11.05.2020r. – Poniedziałek

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Z wizytą na wsi.

Temat: Mój dzień na wsi.

Otwórz podręcznik na str. 16 – 17 i przeczytaj opowiadanie Rafała Witka pt. „Zwykły czy 

niezwykły?” , następnie odpowiedz na pytania znajdujące się pod tekstem. Zad. 3 zapisz w 

zeszycie i opisz swój niezwykły dzień. Możesz stworzyć także komiks, który opowie o 

Twoim niezwykłym dniu. Możesz go narysować w zeszycie lub na osobnej kartce – proszę o 

przesłanie zdjęcia.  Zapisz w zeszycie także informację, która znajduje się w podręczniku w 

ramce na str. 19. Po zapoznaniu się z tą informacją poznacie kolejny wyjątkowy wyraz 

pszenica, w którym po p piszemy sz.

Zadanie domowe:

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 16-17.

Edukacja przyrodnicza:

Zboża na polu.

Otwórz podręcznik na str. 18 – 19 i zapoznaj się z informacjami dotyczącymi rodzajów zbóż 

oraz tego w jaki sposób wytwarza się z nich produkty żywnościowe. Po zapoznaniu się z 

tekstem informacyjnym wykonaj zadania znajdujące się w zeszycie ćwiczeń na str. 18.

Edukacja matematyczna:

Utrwalanie umiejętności mnożenia i dzielenia.

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 44 i wykonaj zadania. Rozwiązanie do zad. 2, 3 i 4 

zapisz w zeszycie.

Zadanie domowe:

Zagraj w grę, która znajduje się w zeszycie ćwiczeń na str. 52 – działania, które będziesz 

tworzył po rzucie kostką zapisz w zeszycie i je oblicz.

Wych. – fiz.:

Poniżej link, w którym znajdziesz przykładowe ćwiczenia ruchowe jakie możesz wykonać w 

domu:

https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8 – przykładowa rozgrzewka

https://www.youtube.com/watch?v=mL4qoRQN3NE

https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zk

https://www.youtube.com/watch?v=0ih61-uU-zk
https://www.youtube.com/watch?v=mL4qoRQN3NE
https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8


12.05.2020r. – Wtorek

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Z wizytą na wsi.

Temat: Jak powstaje chleb?

Poniżej link do filmu, który pokazuje jak dawniej wyglądała produkcja chleba od ziarenka.

Od ziarenka do bochenka:

https://www.youtube.com/watch?v=jl1lRfgwzWU

Jak to wygląda dzisiaj:

https://www.youtube.com/watch?v=itiyb5uyy_A

Otwórz podręcznik na str. 20 i przeczytaj opowiadanie Zofii Staneckiej pt.”Od ziarenka do 

bochenka”. Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na pytania pod tekstem.

Skansen jest to potoczne określenie muzeum na wolnym powietrzu, którego celem jest 

zaprezentowanie kultury ludowej danego regionu lub też ekspozycja obiektów zabytkowych 

(archeologicznych, budowlanych, etnograficznych). Najstarszym skansenem w Polsce 

jest Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich.

Po omówieniu tekstu popatrz na str. 21 i zobacz po jakich jeszcze spółgłoskach piszemy rz. 

Informacje z ramki zapisz w zeszycie. 

Zadanie domowe:

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 19 – 22.

Edukacja matematyczna:

Mnożenie i dzielenie – doskonalenie techniki rachunkowej.

Otwórz podręcznik na str. 45 i je rozwiąż. 

Zadanie domowe:

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 53.

Edukacja techniczna:

Wiejska zagroda.

Jeżeli masz możliwość wykonaj zwierzęta, które mieszkają w wiejskiej zagrodzie z plasteliny.

Czy wiersz jakie to zwierzęta? – zajrzyj do teczki artysty na str. 52. Następnie wykonaj 

wiejską zagrodę – instrukcja w teczce artysty na str. 53. Jeżeli udało Ci się wykonać zwierzęta

z plasteliny możesz je ustawić w swojej zagrodzie – proszę o przesłanie zdjęć gotowej pracy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaszubski_Park_Etnograficzny_we_Wdzydzach_Kiszewskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Region_(geografia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum
https://www.youtube.com/watch?v=itiyb5uyy_A
https://www.youtube.com/watch?v=jl1lRfgwzWU


Edukacja informatyczna:

Tworzenie ogłoszenia o zaginionej rzeczy.

Otwórz książkę do informatyki na str. 48 – 49 i wykonaj przedstawione tam zadania. Jeżeli 

masz możliwość wykonaj zad. 3 wykorzystując edytor tekstu np. program Word i stwórz 

swoje ogłoszenie – jeżeli uda Ci się wykonać zadanie prześlij je przez aplikację Messenger 

lub na adres mailowy: agusia220957@onet.pl 

13.05.2020r. – Środa

Edukacja polonistyczna:

Krąg tematyczny: Z wizytą na wsi.

Temat: Na wiejskim podwórku.

Omówienie lektury Jana Grabowskiego pt.”Czarna owieczka”. Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 

23 i uzupełnij metryczkę książki oraz odpowiedz na pytania w zad. 3. Następnie wykonaj 

pozostałe ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń na str. 23 – 25.

Edukacja matematyczna:

Doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia.

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 46 i zapoznaj się z zadaniami, Następnie 

rozwiązania do tych zadań zapisz w zeszycie.

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 54.

14.05.2020r. – Czwartek

Edukacja polonistyczna :

Krąg tematyczny: Z wizyta na wsi.

Temat: Metka i jej przyjaciele.

Opowiedz co pamiętasz na temat bohaterów książki Jana Grabowskiego pt. „Czarna 

owieczka”. Spróbuj określić charakterystyczne cechy każdego bohatera.

Zadanie domowe:

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 26 – 27.

Edukacja społeczna:

Zastanów się nad tym co to jest tolerancja? Jak myślisz czy powinniśmy akceptować 

odmienność innych? W czy pomaga nam bycie tolerancyjnymi?

mailto:agusia220957@onet.pl


Tolerancja oznacza poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, które mogą się 

różnić od własnych. Może oznaczać również „wyrozumiałość”, „akceptację” lub „chęć 

zaakceptowania uczuć, zwyczajów lub wierzeń innych niż własne.

Zadanie domowe:

Ułóż kilka zdań ze słowem tolerancja.

Wych. – fiz.:

Przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczeń pamiętaj o rozgrzewce!

Poniżej link, w którym znajdziesz przykładowe ćwiczenia jakie możesz wykonać w domu:

https://www.youtube.com/watch?v=-F6pCqIImZ8

https://www.youtube.com/watch?v=MQ9lysq1QBg

15.05.2020r. – Piątek

Wych. – fiz.:

Poniżej link z przykładami różnych ćwiczeń ruchowych jakie możesz wykonać w domu:

https://www.youtube.com/watch?v=0YWAXPjnpL0

https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYSN0ZIU

Edukacja polonistyczna:

Krąg tematyczny: Z wizyta na wsi.

Temat: Potyczki ortograficzne. Sposób na rz mam – 9 ważnych liter znam.

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 22 i przeczytaj wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej 

pt. „Trzy po trzy”. Po przeczytaniu wiersza odpowiedz na pytania, które znajdują się pod nim.

Odpowiedź do zad. 2 i 3 zapisz w zeszycie,

Zadanie domowe:

Naucz się na pamięć zwrotki, o której jest mowa w zad. 2 pod wierszem. Wykonaj zadania w 

zeszycie ćwiczeń na str. 28 - 29. Potyczki ortograficzne str. 7 ćw. 1, str. 13. ćw. 1, str. 38. ćw. 

1, str. 30. ćw. 1 i 3 (o ile nie zostało już wykonane).

Edukacja matematyczna:

Doskonalenie umiejętności rachunkowych.

Otwórz książkę do matematyki na str. 47 i zapoznaj się z zadaniami i zastanów się nad ich 

rozwiązaniem. Następnie rozwiązanie zad. 2, 3 i 4 zapisz w zeszycie. 

Zadanie domowe: 

Postaraj się samodzielnie wykonać zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 54 – proszę o 

przesłanie zdjęć z rozwiązaniami.

https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYSN0ZIU
https://www.youtube.com/watch?v=0YWAXPjnpL0
https://www.youtube.com/watch?v=MQ9lysq1QBg
https://www.youtube.com/watch?v=-F6pCqIImZ8

