
Plan zajęć zdalnych od 30.03.2020 – 03.04.2020

Poniedziałek 30.03.2020

Temat lekcji: Zatrzymać czas

Polski:
- uważnie czytamy tekst „Historia fotografii”
- na podstawie przeczytanego tekstu układamy pytania do odpowiedzi zawartych w ćw. 1 i zapisujemy
je.
- wykonujemy ćw. 3, ćw. 4 – dla chętnych
- zadanie domowe: ćw. 2 – w oparciu o pytania pomocnicze opisujemy zdjęcie (samodzielnie) – 
wysyłamy zdjęcie zadania na podany adres mailowy

Technika: 
- wykonujemy ramkę na zdjęcie z „Teczki artysty” lub wg własnego pomysłu

Matematyka:
- do zeszytu zapisujemy kolorem co to jest mendel i tuzin (podr. str. 23)
- wykonujemy zadania z  ćwiczeń str.26 - 27
- zad. dom. – zad.3,4 str.27 - na podstawie przeczytanego tekstu

Środowisko:
- oglądamy film „Detektyw Łodyga – czy można wyhodować deszcz” wystarczy skopiować do 
wyszukiwarki
https://www.youtube.com/watch?v=CjaDVgZzEok
- eksperymenty z wodą https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts

Wtorek 31.03.2020
Temat lekcji: Jak powstaje film?

Polski:
- uważnie czytamy tekst „Truskawa”
- na podstawie przeczytanego tekstu oraz zamieszczonych poniżej pytań (samodzielnie) opowiadamy 
pisemnie w zeszycie o przygodzie Kamila - wysyłamy zdjęcie zadania na podany adres mailowy

Do której klasy chodzi Kamil? W jakim filmie wystąpił? Jaką rolę odgrywał? Od czego zaczął się 
dzień chłopca na planie filmowym? Kogo poznał na planie filmowym? Czego obawiał się Kamil po 
wyemitowaniu reklamy?

Społeczna
- wykonujemy zad. od 1 do 3 ze str.53 – 54

Środa 01.04.2020
Temat lekcji: Rodziny wyrazów

Polski:
- z podr. str.47 zapisujemy co to jest rodzina wyrazów a następnie wypisujemy te rodziny z ćw. 1  
w zeszycie



- uzupełnione ćw. 2 przepisujemy do zeszytu
- czytamy lekturę Ch. H Andersena „Brzydkie kaczątko” – będziemy z niej korzystać w przyszłym 
tygodniu

Matematyka:
-  Powtarzamy : Odejmowanie 1 kontra odejmowanie 10 https://youtu.be/C3THAtivWOc
- Powtarzamy  odejmowanie jedności i dziesiątek https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-
early-math-add-sub-100
- w zeszycie zapisujemy 10 dowolnych przykładów 

Plastyka:
- wykonanie plakatu reklamującego jakieś ciekawe miejsce w którym byliście lub chcielibyście 
zobaczyć, bo znacie go tylko np. ze zdjęć

Informatyka: https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/segregacja-smieci

Czwartek 02.04.2020
Temat lekcji: Cudze chwalicie, swego nie znacie

Polski:
- oglądamy film „Wędrówki z mapą – krajobrazy Polski”
https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I
- czytamy tekst z podr. str. 48 – 49 – „Przyroda regionów Polski”  i na jego podstawie uzupełniamy 
zad. 1 i 2  oraz 5, 6 w ćwiczeniach
- w zad. 4 - łączymy zdania wyróżnionymi łącznikami i przepisujemy do zeszytu
- zad. domowe ćw. Str.57 zad. 7 (8 – dla chętnych wysyłamy zdjęcie zadania na podany adres 
mailowy)

Matematyka:
- Która godzina? Godziny i zegary -matzoo.pl     

- powtarzamy mnożenie i dzielenie w zakresie 100 

Piątek 03.04.2020

Temat lekcji: Takie niezwykłe miejsca

Polski:
- Film „Muzeum zabawek w Kielcach” - https://www.youtube.com/watch?v=UxgAyKGKlL4
- czytamy tekst w podr. „Muzea dla wszystkich” str.50
- opowiadamy rodzicom o wybranym muzeum, o którym przeczytaliśmy w tekście 
- wykonujemy zadania z podr. str. 58 – 59
- zad. dom. – Pisemnie w zeszycie odpowiadamy na pyt. Z testu:

TEST WIEDZY O MUZEUM 
A. Eksponat to:
1. Przedmiot ustawiony w biblioteczce. 

https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I
https://www.youtube.com/watch?v=UxgAyKGKlL4
http://matzoo.pl/
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-100
https://pl.khanacademy.org/math/early-math/cc-early-math-add-sub-100


2. Obrazek umieszczony w gazetce.
3. Przedmiot wystawiony na sprzedaż. 
4. Przedmiot wystawiony na pokaz w muzeum. 

B. Muzeum to: 
1. Budynek, do którego nie można wchodzić.
2. Budynek, w którym wystawiane są zbiory. 
3. Sklep, w którym można kupić stare przedmioty.
4. Warsztat, w którym naprawiane są stare sprzęty.

C. Kustosz to: 
1. Pracownik muzeum, który opiekuje się zbiorami. 
2. Osoba, która sprzedaje bilety do muzeum. 
3. Przewodnik po muzeum.
4. Wyjątkowo cenny eksponat. 

D. Zbiory muzealne to: 
1. Zbiórka ubrań na rzecz potrzebujących. 
2. Kolekcja wszystkich przedmiotów mających wartość historyczną. 
3. Duże skupisko ludzi. 
4. Wystawa prac dzieci.

Matematyka:
- Podr. str.24 
- wykonujemy zadania 2, 3, 4
- Zad. dom. – ćwiczymy tę umiejętność na innych, dowolnych przykładach.

Nie zapominamy o codziennym głośnym czytaniu

Zajęcia rozwijające  - polonistyczne

- Pisupisu.pl  - „Wymieniamy ż - wypisywanka”


