
04.05.2020r. – Poniedziałek 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Dbamy o nasze środowisko. 

Temat: Co jest przyjazne, a co szkodliwe?  

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 4 – 5 i przeczytaj opowiadanie Marii Ewy Letki pt. 

„Tu mówi Lisek”. Następnie odpowiedz na pytania pod tekstem. Zadanie 4 zapisz w zeszycie 

(proszę o przesłanie zdjęcia wykonanego zadania). 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 4-5. 

Edukacja przyrodnicza: 

Jak człowiek wpływa na środowisko? 

Otwórz podręcznik na str. 6-7 i dowiedz się jaki wpływ mamy na to co dzieje się z naszym 

środowiskiem. Przeczytaj tekst informacyjny oraz odpowiedz na pytania, które znajdują się 

tuż pod nim. Odpowiedź do zadania 3 zapisz w zeszycie (proszę o zdjęcie). 

Zadanie domowe:  

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 6. 

Edukacja matematyczna: 

Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego – obliczenia w zakresie100. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 37 i rozwiąż zadania (rozwiązania zapisz w 

zeszycie).  

Zadanie domowe: 

Postaraj się samodzielnie rozwiązać zadania na str. 38 i zapisz ich rozwiązania w zeszycie – 

proszę o przesłanie zdjęć rozwiązanych zadań. 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń do matematyki na str. 48. 

Wych. – fiz. 

Poniżej link do przykładowych ćwiczeń jakie możesz wykonać w domu: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PAUmNKJNPsA
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY


05.05.2020r. – Wtorek 

Edukacja polonistyczno - przyrodnicza: 

Krąg tematyczny: Dbamy o nasze środowisko. 

Temat: Jak pokonać siły natury? 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 8-9 i zapoznaj się z tekstem informacyjnym, który 

mówi o czterech żywiołach. Następnie odpowiedz na pytania, które znajdują się pod tekstem 

na str. 9. Odpowiedz na pytanie co robi strażak? Po omówieniu tekstu informacyjnego i 

poznaniem pracy strażaka otwórz podręcznik na str. 10 i zapoznaj się z informacją po jakich 

jeszcze spółgłoskach piszemy rz. Zapisz w zeszycie informacje z ramki: 

Po spółgłoskach g i k piszemy rz. 

Zadanie 2 i 3 ze str. 10 zapisz w zeszycie. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 7-9. 

Edukacja matematyczna: 

Odejmowanie liczb w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 40 - 41 i rozwiąż zadania. Rozwiązania do zadania 

5 zapisz w zeszycie. 

Zadanie domowe: 

Postaraj się samodzielnie rozwiązać zadania na str. 39 i zapisz ich rozwiązania w zeszycie – 

proszę o przesłanie zdjęć rozwiązanych zadań.  

Edukacja techniczna: 

Wykonaj pracę pt. „Zielone osiedle”.  Zaprojektuj własne osiedle po zapoznaniu się z 

instrukcją w teczce artysty na str. 50-51.  

Edukacja informatyczna: 

Odbicie lustrzane – pracujemy w Paincie (kontynuacja poprzedniego tematu - temat 

przewidziany na dwie godziny).Otwórz książkę do informatyki na str. 44 – 45. Jeżeli masz 

możliwość poćwicz zadania, które ostatnio wykonywałeś wykorzystując program Paint . 

 

 

 

 

 

 



06.05.2020r – Środa 

Edukacja polonistyczna:  

Krąg tematyczny: Dbamy o nasze środowisko. 

Temat: Dbamy o nasze otoczenie. 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 11 i przeczytaj opowiadanie Rafała Witka pt. „Dwa 

worki wstydu”. Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na pytania, które znajdują się pod nim. 

Odpowiedź do 5 zadania ze str. 11 zapisz w zeszycie. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 10. 

Edukacja społeczna: 

W podręczniku na str. 11 w ramce znajduje się informacja o tym co to jest uczciwość.  

Porozmawiaj z rodzicem na ten temat. Zastanów się czy uczciwość to ważna cecha w życiu 

człowieka. 

Zadanie domowe: 

Ułóż kilka zdań ze słowem uczciwość. 

 

07.05.2020r. – Czwartek 

Edukacja polonistyczna i przyrodniczo-społeczna:  

Krąg tematyczny: Dbamy o nasze środowisko. 

Temat: Ze starego – nowe. 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 12-13 i przeczytaj fragment wiersza Marcina 

Brykczyńskiego pt. „Marsz do kosza”. Po przeczytaniu wiersza odpowiedz na pytania. 

Zastanów się jak ważna jest segregacja śmieci oraz nad tym jak można wykorzystać 

niepotrzebne rzeczy/śmieci. Zadanie 4 ze str. 13 zapisz w zeszycie. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 11-13. 

Edukacja matematyczna: 

Związek dodawania z odejmowaniem, rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia 

pieniężne w zakresie 100. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 42 i rozwiąż zadania. Zauważ jaki związek 

występuje  między dodawaniem, a odejmowaniem. Rozwiązanie zadania 2 i 3 zapisz w 

zeszycie. 

 



Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 49 – 50. 

Wych. – fiz. 

Poniżej link do strony na której znajdziesz przykłady różnych zabaw ruchowych do 

wykorzystania: 

http://aktywnedziecko.czasdzieci.pl/aktywne-cwiczenia-i-zabawy/ 

 

08.05.2020r. – Piątek 

Wych. – fiz. 

Poniżej link do strony na której znajdziesz przykłady różnych zabaw i ćwiczeń ruchowych do 

wykorzystania: 

https://www.youtube.com/watch?v=DwQlDupeBq8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR07tIcfh

z2fM_ldfNdmxrfIHE8TnxJTiYMOCUGHLRH8__MRXtTHOCMrpkY 

http://zskosiby.wieliczka.pl/2020/03/uczymy-sie-i-bawimy-w-domu-lekcja-wf-przez-internet-

dla-dzieci-mlodszych/ 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Dbamy o nasze środowisko. 

Temat: Dzień odkrywców. Dzień Ziemi. 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. Tekst Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Niewielki, ale 

śliczny Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny”. Jeżeli masz taką możliwość poproś rodzica lub 

kilku członków rodziny i przeczytajcie ten tekst z podziałem na role – może to być świetna 

zabawa. Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na pytania znajdujące się pod nim. Zastanów się w 

jaki sposób możemy dbać o środowisko i dlaczego jest to takie ważne? 

Zadanie domowe: 

Postaraj się wykonać samodzielnie zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 14 – 15 – proszę o 

przesłanie zdjęć. 

Edukacja matematyczna: 

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100.  

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 43 i rozwiąż zadania. W zeszycie zapisz 

rozwiązania zad. 1, 4 i 5. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 51. 

 

http://aktywnedziecko.czasdzieci.pl/aktywne-cwiczenia-i-zabawy/
https://www.youtube.com/watch?v=DwQlDupeBq8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR07tIcfhz2fM_ldfNdmxrfIHE8TnxJTiYMOCUGHLRH8__MRXtTHOCMrpkY
https://www.youtube.com/watch?v=DwQlDupeBq8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR07tIcfhz2fM_ldfNdmxrfIHE8TnxJTiYMOCUGHLRH8__MRXtTHOCMrpkY
http://zskosiby.wieliczka.pl/2020/03/uczymy-sie-i-bawimy-w-domu-lekcja-wf-przez-internet-dla-dzieci-mlodszych/
http://zskosiby.wieliczka.pl/2020/03/uczymy-sie-i-bawimy-w-domu-lekcja-wf-przez-internet-dla-dzieci-mlodszych/

