
Witam w kolejnym tygodniu naszej troszkę innej nauki.  Będziemy rozmawiad o bardzo ważnych 

rzeczach, A o jakich dowiecie się systematycznie pracując. Przypominam o zapisywaniu tematu, 

daty i pogody w dużym zeszycie. Kiedyś na pewno się spotkamy i wtedy sprawdzę kto robił to 

sumiennie i systematycznie . No to do dzieła!!! 

 

Poniedziałek 04.03.202r. 

Temat: Praca ważna i potrzebna. 

Na pewno zauważyliście ,że rozpoczął się nowy miesiąc. Jest to MAJ piąty miesiąc w kalendarzu. Za 

nami majowe święta . Pierwsze z nich to było Święto Pracy. I właśnie o pracy jest nasz wiersz na str. 

14-15 w e- podręczniku. Proszę zapoznajcie się z tym wierszem i zapamiętajcie o jakich zawodach jest 

tam mowa. Troszkę podpowiem :maszynista, spikerka, lekarz, policjant, piekarz.  Super a teraz 

wykonajcie dw.1 str.62 w zeszycie dwiczeo do polskiego.  

 

To tylko niektóre z zawodów. Wasi rodzice tez pracują , porozmawiajcie z nimi o tym , zapytajcie jaką 

pracę wykonują . Wy też jak dorośniecie i skooczycie szkołę będziecie pracowad . Napiszcie o tym w 

dw. 2 na str.62 dw. j. polski . Może chcecie byd np. 

 

Pamiętajcie praca jest bardzo ważna i potrzebna. Wykonując różne prace robimy coś dla innych i dla 

siebie. Każdy zawód jest ważny, niezależnie od tego co robimy !!! 

Chodząc do pracy musimy znad się na zegarze, żeby się nie spóźniad . Wy już poznaliście zegar i 

czytaliście na nim godziny. W ramach przypomnienia wykonajcie teraz  na Str 70 dw1,2,3 dw 

matematycznym. A na zakooczenie  zajęcie z w-f : 



Spróbuj naśladowad czynności jakie wykonuje się w zawodach , które poznałeś na dzisiejszych 

zajęciach. Możesz zaprosid innych do zabawy i możecie na podstawie pokazywanych czynności 

rozpoznawad zawód. Życzę miłej zabawy!!! 

 

 

Wtorek 05.05.20r. 

Temat: Jesteśmy Polakami. 

Kolejny temat związany z majowymi świętami . Porozmawiamy dziś o konstytucji. 

Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Dzięki niemu system władzy, jej kontroli i 

wybierania jest unormowany. Obywatele mają prawa i wolności wynikające z konstytucji i mogą 

dochodzić swoich praw w sądach. Pierwsza polska Konstytucja powstała 3 maja 1791 roku i była 

pierwszą konstytucją w Europie, a drugą na świecie. Już kilka dni po uchwaleniu Konstytucji 

przez Sejm Wielki dzień 3 maja został uznany za święto narodowe.    

Czyli  tak po prostu KONSTYTUCJA jest to zbiór przepisów mówiący o tym jakie obywatele czyli my 

mamy prawa i obowiązki. Jest to bardzo ważne dlatego 3maja obchodzimy święto konstytucji. 

A teraz krótki test ile wiesz o swoim kraju. Odczytaj hasło z sylab zapisanych obok poprawnych 

odpowiedzi i napisz je w zeszycie: 

1.Oficjalna nazwa mojego kraju to: 

A. Polska                                                                                                                      Na 

B. Republika Polska                                                                                                  Polna 

C. Rzeczpospolita Polska                                                                                         Pol 

2. Godłem mojej ojczyzny jest: 

A. Biały orzeł w koronie na czerwonym tle                                                            ska 

B. biały orzeł bez korony                                                                                           sza 

C. biały gołąb na czerwonym tle                                                                              lak 

3.Pierwsza stolica polski to: 

A. Kraków                                                                                                                   są 

B. Gniezno                                                                                                                    jest naszą 

C. Warszawa                                                                                                               ma 

4.Hymn Polski zaczyna się od słów: 

A. Nie rzucim ziemi…                                                                                                  ko 



B. Jeszcze polska nie zginęła…                                                                                   oj 

C. Witaj majowa…..                                                                                                     two 

5.Barwami mojego kraju sa kolory: 

A. biały i żółty                                                                                                                ją 

B. biały i czerwony                                                                                              czyz 

C. czerwony i błękitny                                                                                          tą 

6.Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 znana jest jako: 

A. Konstytucja 3 maja                                                                                          ną 

B. Konstytucja Czteroletnia                                                                                 kra 

C. Wielka Konstytucja                                                                                           pa           

A teraz aby wykonad kolejne zadanie , które znajduje się na str.63 w zeszycie dwiczeo  do j. polskiego 

-przypatrz się uważnie mapie Polski i Europy: 

POLSKA 

 

 

 

 

 

EUROPA 



 

Super a teraz ciąg dalszy naszych obliczeo zegarowych . Znajdują się na  str 71 dw. 1,2,3,4 w dw. do 

matematyki. 

Dziękuję za zajęcia !!! 

Środa 06.05.20r. 

Temat: Jesteśmy Europejczykami. 

Witam , na poprzedniej lekcji  oglądając mapę Europy poznałeś sąsiadów Polski .Znasz nazwy krajów , 

dziś dowiesz się ,że każdy z tych krajów ma swoja stolice . A stolica kraju to : 

Stolica – miasto, w którym znajduje się siedziba 

centralnych organów państwa lub główne miasto okręgu, 

rejonu, województwa, powiatu, krainy historycznej. 

Wiesz już  ,że Stolicą Polski jest Warszawa a oto stolice innych krajów: 

Rzym  - Włochy                                           Wiedeo-Austria 

Madryt –Hiszpania                                     Bratysława-Słowacja 

Paryż –Francja                                            Praga- Czechy 



Ateny-Grecja                                             Berlin -Niemcy 

Miosk-Białoruś                                           Moskwa-Rosja 

Wilno-Litwa                                                Kopenhaga-Dania 

Przepisz do dużego zeszytu stolicę oraz nazwę jej kraju.  

Przypominam ,że nazwy krajów i miast piszemy wielka literą. 

 Naucz się czytad wiersz na str, 20 w e podręczniku. 

Świetnie możesz teraz wykonad  zadanie na  Str.64 dw. 1,2 .w dw. do j. polskiego. 

Na zakooczenie zajęd  możesz namalowad farbami Polskę. Może to byd mapa , może byd jakiś 

krajobraz, miasto , wieś, morze, las –to wszystko to Polska . Życzę udanych i ciekawych prac !!! 

Czwartek 07.05.20r. 

Temat: Europa naszym kontynentem. 

Witam na początek proszę ułóżcie wyraz z podanych liter : 

u     r   E     o   a    p 

Świetnie –Europa . Europa to kontynent.  

Według greckiego mitu nazwa Europa pochodzi od imienia księżniczki , która porwał władca bogów , 

wszechwładny Zeus. Cały mit znajduje się na str. 24 w e podręczniku.  

A co to jest mit ?  

Mit – opowieść o bóstwach i istotach nadprzyrodzonych, 

przekazywana przez daną społeczność, zawierająca w 

sobie wyjaśnienie sensu świata i ludzi w ich 

doświadczeniach zbiorowych oraz indywidualnych lub 

wywodzące się z tradycji ustnej ponadczasowe, 

anonimowe opowiadanie o postaciach. 

Super w Europie jak już wiesz jest wiele krajów i w każdym kraju ludzie porozumiewają się w innym 

języku. W jakich dowiesz się wykonując dw.1 str 65. Ćw. j. polski -Przykład Francja –język francuski 

Europa słynie z wielu zabytków : Colosseum w Rzymie, wieża Ailfla w Paryżu, Big Ben w Londynie: 



 

 

Inne zabytki są w dwiczeniu 2 na str. 62 dw. j polski  -wykonaj to dwiczenie. Miasta i ich zabytki 

możesz pooglądad korzystając z zasobów internetu. 

W matematyce z kolei podwiczymy dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych .zadania znajdują 

się na str. 73 dw. 4 , str. 74 dw. 1,2,3,4. 

A na zajęcia gimnastyczne zaplanowałam przewrót w przód. Możecie go podwiczyd na podłodze lub 

na tapczanie oczywiście z asekuracją i pomocą kogoś dorosłego. Dziękuje za dzisiejsze zajęcia !!! 

Piątek 08.05.20r. 

Temat: Europejska rodzina. 

Paostwa leżące na kontynencie europejskim to wielka rodzina , w której każdy naród ma swój język, 

historię i kulturę. Mimo tych odrębności paostwa te łączy poczucie wspólnej tradycji europejskiej. 

Jest to doskonała podstawa do budowania współpracy i wzajemnej pomocy. Paostwa Europy 

stworzyły organizację  pod nazwą Unia Europejska . Obecnie należy do niej 28 paostw. 

Każde z tych paostw ma swoją flagę: 



 

 

Odszukaj flagę Polski na powyższym obrazku i narysuj ja w dużym zeszycie. 

Wykonaj teraz dw. 1,2 na str.66 w zeszycie dwiczeo do j. polskiego. 

 A teraz rozwiąż zadania z tekstem  na Str.75 dw. 1,2,3  w dw. do matematyki. Pamiętaj ,że przy 

zadaniach z tekstem należy napisad odpowiedź.  

Oprócz flag i różnych języków paostwa maja swoje hymny. Nasz hymn to ,, Mazurek Dąbrowskiego” 

Posłuchaj go klikając w poniższy link 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 

Oto tekst hymnu. Pamiętaj ,że hymn śpiewamy w pozycji na bacznośd. 

1. Jeszcze Polska nie zginęła, 
Kiedy my żyjemy. 
Co nam obca przemoc wzięła, 
Szablą odbierzemy. 

Marsz, marsz, Dąbrowski, 
Z ziemi włoskiej do Polski. 
Za twoim przewodem 
Złączym się z narodem. 

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę, 
Będziem Polakami. 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ


Dał nam przykład Bonaparte, 
Jak zwyciężać mamy. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

3. Jak Czarniecki do Poznania 
Po szwedzkim zaborze, 
Dla ojczyzny ratowania 
Wrócim się przez morze. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

4. Już tam ojciec do swej Basi 
Mówi zapłakany – 
Słuchaj jeno, pono nasi 
Biją w tarabany. 

Marsz, marsz, Dąbrowski... 

Dziękuję za zajęcia i pozdrawiam wszystkich!!! p. Magda 

 

 

 

 

 


