
Witam na kolejnych zajęciach. W tym tygodniu porozmawiamy o Polsce, Europie, podróżach. 

Przypominam o zapisywaniu tematu , daty i pogody. 

 

Poniedziałek 25.05.20r. 

Temat :Jestem Europejczykiem. 

Tak właśnie . Mieszkamy w Polsce a Polska należy do Europy-jest to jeden z kontynentów. 

To mapa Europy. 

W Europie leży dużo innych krajów. Przeczytaj o nich wiersz w dwiczeniu do j. polskiego na str.68. 

Jest tam mowa o: 

        Hiszpanii 



oczywiście Polsce 

 

   Niemczech 

        i Francji. 

Super , naucz się czytad ten wiersz. Na obrazkach przy wierszu widzisz ,że dzieci mają narysowane 

flagi .Jedna taka sama flaga jest przy wszystkich dzieciach. Dlatego ,że wszystkie te kraje należą do  

Unii Europejskiej i jest to właśnie flaga Unii Europejskiej. 

 



W matematyce zapraszam do podwiczenia dodawania i odejmowania. Na str.58 są ćw. 1,2,3 a na str. 

59 ćw. 1,2. 

A na zakooczenie kilka dwiczeo –przysiady, podskoki, skłony –po 10 razy !!! 

 

Wtorek 26.05.20r. 

Temat: Poznajemy flagi. 

Poznałeś flagę Unii Europejskiej a teraz poznasz flagi innych krajów: 

              Polska 

Niemcy 

Francja 

Hiszpania 



Proszę teraz uzupełnij zdania w dwiczeniu do j. polskiego na str.69 ćw.3. Natomiast w ćw, 1 i 2  

pokoloruj godło Polski i przepisz zdanie. 

 

Super , podwicz teraz umiejętności matematyczne. Na str. 60 znajdziesz zadania w , których musisz  

porównad liczby wpisując znak >  <   =, wpisad kolejne liczby w okienka oraz dodawad i 

odejmowad. 

 

Środa 27.05.20r. 

Temat: Czym podróżujemy. 

Poznałeś Europę , wiesz że oprócz Polski są tez inne kraje. Wszyscy bardzo jesteśmy ciekawi jak jest w 

tych innych krajach. Dlatego bardzo lubimy podróżowad . Porozmawiamy więc o tym w jaki 

sposób można podróżowad. Obejrzyj obrazki: 

Myślę ,że potrafisz nazwad wszystkie pojazdy na obrazku. Mamy tu auto,  

autobus, samolot, statek motor, łódź, skuter, ciężarówkę. 

Napisz teraz w dużym zeszycie: Środki transportu i przepisz te wyrazy. A teraz wykonaj ćw.1,2 na str. 

70 w zeszycie dwiczeo. 

A na zakooczenie narysuj pojazd , który lubisz najbardziej jeździd( rysunek może byd w  

zeszycie).Dziękuję!!! 

 

 

 



Czwartek 28.05.20r. 

Temat: Plan podróży. 

Skoro już wiesz czym można podróżowad to musisz teraz ustalid dokąd pojedziesz . należy więc ułożyd  

plan podróży. Częściowy plan znajduje się na str.72-73 w ćwiczeniu do j. polskiego. Musisz go  

uzupełnid swoimi pomysłami. Po uzupełnieniu przeczytaj go głośno a następnie przepisz do dużego  

zeszytu. Świetnie!!! 

Zapraszam teraz na dalszy ciąg obliczeo matematycznych na str.61 ćw. 1,2,3 

Poszukaj w internecie ciekawych miejsc do których można pojechad, pooglądaj zdjęcia z różnych  

Podróży. Życzę miłych wrażeo !!! 

A na zakooczenie kilka ćwiczeo ogólnorozwojowych: 

Wykonaj 10 skłonów w przód, 10 przysiadów. A teraz wymachy ramion-prawe, lewe. Podskocz kilka 

razy jak piłeczka na obydwu nogach. A teraz ręce w górę  i pokaz jak  ruszają się gałęzie drzew na 

wietrze. Dziękuję !!! 

 

 

 

Piątek 29.05.20r. 

Temat : Ciekawe miejsca. 

A dziś powtórzymy troszkę .Uzupełnij zdania: 

Wyrazy do uzupełnienia:  

Biało-czerwonym   -  Europie   -    Orzeł Biały-  Hiszpanię, Francję ,Niemcy- 

auto, samolot, pociąg, statek 

Godłem Polski jest ………………. Flaga Polski jest w kolorach ………….  -…………….Polska leży w ………………. 

Poznałem inne kraje europejskie………………, …………………….., ………………………… 

Poznałem środki transportu : ………………., …………………., ……………….., ………………… 



Doskonale , a teraz dopasuj wyrażenia: 

Europa to                                                                          środki transportu. 

Hiszpania leży w                                                             lata. 

Samolot                                                                            kontynent. 

Auto, pociąg , statek to                                                Europie. 

Świetnie a teraz dopasuj kraj do flagi: 

Polska    Francja    Niemcy     Hiszpania 

                    

Gdy podróżujemy to bardzo przydaje się nam zegarek i dlatego dziś proponuję uzupełnianie godzin 

na zegarach na str, 63 

 

A do posłuchania piosenka : 

https://www.youtube.com/watch?v=gglfkNZfK88 

Lubię podróże 

 

Dziękuję !!! 

 

 

               

 

https://www.youtube.com/watch?v=gglfkNZfK88


 

 

 

 

 

 


