
15.04.2020r. – Środa

Temat: Święta wielkanocne 

Edukacja społeczna:

Poproś rodzica o przeczytanie informacji o różnych tradycjach związanych z Wielkanocą – 

poniżej tekst.



Po wysłuchaniu przeczytanego przez rodzica tekstu powiedz jakie tradycje występują u nas 

do dziś? 

Pamiętasz co to jest tradycja?

Tradycja – są to przekazywane z pokolenia na pokolenie różne treści kultury - takie jak: 

obyczaje, poglądy, wierzenia, sposoby myślenia i zachowania - uznane przez grupę społeczną

za ważne dla jej współczesności i przyszłości. 

Poniżej dostępny krótki film, przedstawiający kilka tradycji Wielkanocnych:

https://www.youtube.com/watch?v=PSMcPXs-1vM

Zadanie domowe:

Jak minęły Twoje Święta? Zapisz w zeszycie w kilku zdaniach w jaki sposób spędziłeś 

Święta Wielkanocne? Zapisz także jak tegoroczne Święta różniły się one od tych z 

poprzedniego roku? – proszę o przesłanie zadania na Messenger lub na adres e-mail: 

agusia220957@onet.pl

Edukacja polonistyczna:

 Przeczytaj wiersz Róży Plater, pt. „Wielkanoc”. Następnie zapoznaj się z informacjami na 

str. 81, z których dowiesz się w jaki sposób można udekorować jajka wielkanocne. Po 

przeczytaniu wiersza oraz informacji odpowiedz na pytania na str. 81.

Zadanie domowe:

Zapisz w zeszycie odpowiedzi na pytanie:

1. Czy w tym roku ozdabiałeś jajka wielkanocne? 

2. Jeśli tak, to w jaki sposób? – odpowiedzi zapisuj pełnym zdaniem!

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 84 – 85.

https://www.youtube.com/watch?v=PSMcPXs-1vM


16.04.2020r. – Czwartek

Edukacja polonistyczna:

Krąg tematyczny: Przyroda budzi się do życia 

Temat: Potyczki ortograficzne. Inaczej piszę, niż słyszę.

Przeczytaj wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej pt. „Budki, dudki, bieg i śnieg” ze str. 56 w 

podręczniku do j. polskiego. 

Po przeczytaniu wiersza wykonaj zadania:

Naucz się na pamięć wybraną przez ciebie zwrotkę wiersza

Wykonaj zad. 2 ze str. 56 w podręczniku i wypisz według wzoru wszystkie pary wyrazów z 

wiersza. Zaznacz kolorem litery, które w każdym z wyrazów brzmią inaczej.

Zadanie domowe:

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 64 – 65.

Potyczki ort. str. 56. zad. 1 i 2. 

Edukacja matematyczna:

Otwórz podręcznik do matematyki w stronie 26-27. Jeżeli masz w domu wagę poproś rodzica 

żeby Ci ją pokazał i powiedział jak działa. Czy masz wagę podobną do tej, która jest na 

ilustracji w podręczniku? Może masz kilka rodzajów wag w domu, jakie to wagi? 

Wykonaj zadania na str. 26. Odczytaj i zapisz w zeszycie ile ważą podane towary.

Zapoznaj się także z informacjami w ramkach. Zobacz jakie są inne miary wagi. To 

dekagramy!

!Zapisz w zeszycie: 

1 kilogram = 100 dekagramów 

1 kg = 100 dag

pół kilograma = 50 dekagramów

Otwórz ćwiczenia do matematyki na str. 39 i również rozwiąż zadania.

Zadanie domowe:

Spróbuj wykonać samodzielnie zadania w podręczniku ze str. 27 i zapisz rozwiązania w 

zeszycie oraz w zeszycie ćwiczeń na str. 40.

Wych. – fiz.  

Zachęcam Was do aktywności fizycznej jest ona bardzo ważna w naszym życiu. Poniżej link 

do przykładowych ćwiczeń jakie możesz wykonać w domu:

https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds

https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds


17.04.2020r. – Piątek

Wych. – fiz.

Prawidłowa postawa ciała jest bardzo ważna. Poniżej link do ćwiczeń, które pomogą ćwiczyć 

prawidłową postawę:

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8

Krąg tematyczny: Radośnie i bezpiecznie.

Temat: Lubimy żartować.

Edukacja polonistyczna:

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 57 i przeczytaj wiersz Jana Brzechwy, pt. „ Prima 

aprilis”. Po przeczytaniu tekstu udziel odpowiedzi do 1 i 2 zadania pod tekstem. 

Poniżej link, w którym znajdziesz informacje, które wyjaśniają co to jest „prima aprilis”. 

https://podroze.se.pl/aktualnosci/prima-aprilis-skad-pochodzi-ten-zwyczaj-jak-obchod/2247/

Czy Ty dałeś się nabrać 1 kwietnia? W jaki sposób? – zapisz w zeszycie odpowiedź pełnym 

zdaniem.

Po wykonaniu tych zadań otwórz podręcznik na str. 58 i zobacz w jakich wyrazach występuje

samo „h”. Wykonaj 1 i 2 zadanie.

Zadanie domowe:

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 66 – 67.

Edukacja matematyczna:

Numeracyjne przypadki dodawania – obliczenia w zakresie 100.

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 28. Zobacz w jaki sposób możesz obliczyć takie 

działania. Zapisz w zeszycie zadanie 2, 3 i 4. 

Zadanie domowe:

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń do matematyki na str. 41.

Pamiętaj! Czytaj co najmniej 30 minut dziennie! Ćwicz tabliczkę mnożenia! 

https://podroze.se.pl/aktualnosci/prima-aprilis-skad-pochodzi-ten-zwyczaj-jak-obchod/2247/
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8

