
Witam , zbliżamy się do kooca roku. Więc tematyka naszych zajęd będzie letnio-wakacyjna. 

Przypominam o zapisywaniu tematu , daty i pogody. Przysyłajcie zdjęcia waszych prac bo wkrótce 

promocja do kolejnej klasy . 

Poniedziałek 15.06.20r. 

Temat : Mój tata. 

Witam , znacie wiersz o tacie a dziś spróbujemy opisad swojego tatę. Na początek zapraszam do dw. z 

j. polskiego na str.88-89. Są tam w dw.1  opisy taty Bartka i Justyny . Przeczytajcie je , a następnie 

spróbujcie w dw.2  opisad swojego tatę. 

 

Pamiętacie j o utrzymywaniu pisma w liniaturze. Doskonale . To teraz czas na krzyżówkę 

matematyczną .Znajduje się na str.97 dw. 1 .  a  w dw2 należy uzupełnid liczby na osi liczbowej. A na 

str. 98 podwiczcie dodawanie i odejmowanie.  

Na koniec zaproście tatę do dwiczeo gimnastycznych: 

 

 

 



Wtorek 16.06.20r. 

Temat: Utrwal wspomnienia z wakacji. 

Witam , jak utrwalid to co zobaczyliśmy podczas wakacji? Piękne widoki warto opisad w pamiętniku, 

zachowad w pamięci lub na fotografii. Można także jak prawdziwy malarz-namalowad pejzaż. A 

pejzaż to krajobraz przedstawiony na obrazie. Np: 

      

Stanisław Kamocki ,Widok na  Józef Chełmooski,Jezioro o zmierzchu            Józef Chełmooski, Las 

 Sandomierz 

 

 

Jan Nepomucen Głowacki, Widok Tatr 

Tak utrwalamy wspomnienia  na obrazach, a możemy je utrwalad zapisując w pamiętniku. Zapraszam 

do dw z j.polskiego na str.90 . Należy tam uzupełnid zdania wyrazami. W czasie pisania pamiętajcie o 

zasadzie ; 

Na koocu wyrazów zawsze piszemy  ch  , na przykład : o gwiazdach,  w obłokach. 
Tylko w wyrazie druh na koocu piszemy   h. 

 

Str .99 dw 2.to matematyka . Przypomnimy sobie wiadomości o liczbach: 

2-       liczba jednocyfrowa 

75     -liczba dwucyfrowa 

124   -liczba trzycyfrowa 

459-   liczba czterocyfrowa 



Środa 17.06.20r. 

Temat: Wakacje na fotografii. 

Czary mary. 

Gdy przyjdzie jesienny wieczór, wtedy chyba najprzyjemniej , robid takie czary 

mary, czyli z tatą siedzied w ciemni. 

W ciemni –przy powiększalniku, siedzied grzecznie , bardzo cicho i przyglądad 

się , jak tata wywołuje zdjęcia z lata. 

Wierzysz w takie czary –mary? Bo ja w nie na pewno wierzę. Czary –mary i 

wakacje znowu widzę na papierze. 

Morze, góry, stary namiot, drzewa , ciepły uśmiech lata. Tylko… 

Skąd się tu to wzięło?  

Czary-mary –mówi tata. 

  

To jest ciemnia czyli pomieszczenie gdzie wywołuje się zdjęcia na papierze. 

a to zdjęcia z wakacji !!! 

Zdjęcia możemy gromadzid w albumach. Jakie znasz inne sposoby przechowywania zdjęd? –napisz 

w zeszycie. 

Napisz też w zeszycie wyrazy zaznaczone na zielono. Każdy wyraz napisz w osobnej linijce i dopisz 

do niego wyrazy według wzoru: 



grzecznie-  grzeczniej – najgrzeczniej 

Naucz się czytad wiersz. 

Spróbuj namalowad  farbami wybrany pejzaż.(poprzednia lekcja). Powodzenia. 

 

Czwartek 18.06.20r. 

Temat: Ach, ten tata! 

Przeczytaj tekst i zastanów się kim jest  tata z opowiadania i czym się zajmuje ? 

Mój tata jest programistą 

 

 

Tata programista to prawdziwy skarb. Niby cały czas jest w domu. 

 

Ale nawet jak jest, to jakby go nie było. Gdy siedzi przed komputerem, 

to można szaleć do woli. 

Pewnego razu mama mówi do taty: — Słuchaj — mama była trochę 

 

zła. — Przecież twój syn w ogóle nie umie liczyć. Czy mógłbyś raz 

oderwać się od komputera i trochę z nim poćwiczyć? 

Wieczorem tata oderwał się na chwilę od komputera i całując mnie 

 

na dobranoc, powiedział: — Szykuję dla ciebie niespodziankę. 

Gdy wstałem rano, tata oczywiście nadal tkwił przed komputerem. 

 

Ale gdy mnie zobaczył, powiedział: 

— Właśnie przygotowałem niespodziankę. 

— A co to jest? — zapytałem. 

 

— Siadaj przed komputerem i licz — powiedział. 

Okazało się, że tata napisał program, który sprawdza moje 

umiejętności. 

 

— Ale ja nie umiem się tym posługiwać — zaprotestowałem 

gwałtownie. 

 

— Tu nic nie trzeba umieć. Wystarczy, że będziesz wystukiwał 

właściwe cyferki i naciskał klawisz ENTER, a komputer zrobi resztę. 

Zrobiłem, jak kazał. A tu słyszę: — Łups!!! (...) 

 

— To komputer sygnalizuje, że dałeś nieprawidłową odpowiedź. 

Popatrz na tę smutną buzię — mówi tata. 

 

Zanim dałem następną odpowiedź, sprawdziłem, 

co wprowadzam. 

Tym razem z komputera rozległy się oklaski, 

 

a buzia z ekranu radośnie się uśmiechała. 

Taki to już jest ten mój tata, że wszystko 

 

musi skomputeryzować. 

 

 

Tak , tata z opowiadania jest programistą .A programista to: 



 informatyk specjalizujący się w tworzeniu programów komputerowych w 
pewnym języku programowania. 
 
 
 
 
 

  
 
 

A czym zajmuje się twój tata ? Odpowiedź zapisz w zeszycie. 
Wykonaj teraz dw. ze str. 93 w dwiczeniu do j. polskiego, a następnie dwiczenia matematyczne na 
str.100-101. Są tam różne zadania utrwalające wasze umiejętności. 
 

 

Proponuję jeszcze zabawy ze skakanką: 

 

Piątek 19.06.20r. 

Temat :Przywitaj się z latem. 

Tak jak wiecie zaczyna się kolejna pora roku czyli lato. 

Przeczytajcie wiersz i napiszcie jakie zmiany zachodzą latem w przyrodzie:  

Powoli dojrzewa lato 

Powoli dojrzewa lato 

Na polach, w sadzie, w ogrodzie… 



I coraz krótsze są noce, coraz dłuższy dzieo-co dzieo. 

Wiatr niesie srebrzyste nitki i śpiewa piosenkę skrzydlatą. 

Dokoła , gdzie tylko spojrzysz, powoli dojrzewa lato… 

Nauczcie się czytad wiersz. A oto ciekawostka: 

Najkrótsza noc w roku, przypadająca z 23 na 24 czerwca , czyli w wigilię dnia  świętego Jana-to noc 

świętojaoska, inaczej sobótka. Dawniej wtedy obchodzono zwycięstwo słooca i światła nad nocą i 

ciemnością. Pleciono wianki z ziół aby puścid je na wodę. Palono ogniska i do ognia wrzucano zioła. 

Dym ze spalonych ziół miał chronid przed złem. 

Mając takie wiadomości możecie teraz wykonad dwiczenia w j, polskim na str.94 i 95. 

A matematyka zaprasza na str. 103. Zbliża się koniec roku szkolnego więc jak zwykle utrwalamy 

wiadomości. 

Lato to czas radosny, wesoły zapraszam do dw. z j. polskiego na str,92 –jest tam krzyżówka z 

instrumentami. 

 


