
Witam w nowym tygodniu. Porozmawiamy tym razem o książkach , uzupełnimy informacje o Unii 

Europejskiej. Przypominam o zapisywaniu  tematu w dużym zeszycie , dacie i pogodzie. 

Przypominam o regularnym przysyłaniu zdjęd wykonanych dwiczeo. No to zaczynamy!!! 

Poniedziałek  11.05.20r.  

Temat: Symbole Unii Europejskiej.  

Na dzisiejszych zajęciach zakooczymy temat Europy i Unii.  Zobaczycie jaką flagę ma Unia Europejska : 

Jest to 12 gwiazd na niebieskim tle. Gwiazdy są ułożone w kręgu co 

symbolizuje jednośd narodów Europy. 

Innym symbolem Unii jest jej hymn . Jest to ,,Oda do radości ‘’ Ludwiga van Beethovena. Z 

pewnością nie raz go słyszeliście ale dla przypomnienia podaję link gdzie można sobie hymn Unii 

przypomnied: 

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA 

Super jeszcze innym charakterystycznym symbolem Unii jest paszport ,czyli dokument z którym 

członkowie Unii mogą podróżowad po całym świecie. 

Wy jeszcze nie posiadacie paszportu .Możecie go sobie wyrobid 

gdy będziecie już dorośli . Unijny paszport ma okładkę w kolorze ciemnoczerwonym z napisem ,, Unia 

Europejska” i nazwą paostwa wydającego dokument. Sporo już wiecie więc czas na wykonanie dw.1 

na str. 67 . Jest tam test sprawdzający wasze wiadomości dotyczące Unii Europejskiej. Jako 

ciekawostka –dzieo Europy przypada 9 maja . 

W matematyce mamy dziś do zapisania daty różnymi sposobami np.  3 maja  - 3.05.   -  3 V 

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA


Jest to dw.1 str. 76 a w dw. 2 należy rozwiązad zadanie z tekstem. 

Wf- wykonajcie skoki jak pajacyki , a następnie 10 przysiadów . 

Wtorek 12.05.20r. 

Temat: Moje ulubione książki.  

Dziś zaczynamy bardzo sympatyczne zagadnienia czyli  zajęcia o książkach. Bo przecież książka to 

przyjaciel człowieka. 

 

 

 Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a 
puste serca wzruszeniem.” 

 „Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.” 

 „Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim jesteś.” 

 „Ludzkość wymyśliła dwie doniosłe rzeczy na świecie. ... 

 „Książki to najlepsi Twoi przyjaciele. 

 

Przeczytajcie proszę wiersz na str. 32 w e podręczniku . Oto pierwsza zwrotka: 

Witam cię kartek szelestem, tytułem na pierwszej stronie, witam ! 

Bo po to przecież jestem , żebyś mnie ujął w dłonie i czytał ! 

Nauczcie się pięknie czytad tę zwrotkę wiersza a kto ma ochotę może się nauczyd czytad całego 

wiersza. 

Proszę teraz o wykonanie w zeszycie dwiczeo na Str.68 cw.1.Trzeba tam obejrzed historyjkę 

obrazkową i ułożyd  zdania do obrazków. 

A w matematyce dwiczymy mierzenie odcinków oraz dodajemy i odejmujemy liczby 

dwucyfrowe.str.77 dw.1,2,3  

Wracając do książek –pamiętajmy ,że o książki należy dbad . Nie ważne czy są moje czy pożyczone –

książek nie wolno niszczyd.  

 



 

Środa  13.05.20r. 

Temat: Książki ,które znamy. 

Każdy z was zna wiele bajek, opowiadao, książek. Kiedyś czytali wam książki rodzice , dziś już 

niektórzy z was potrafią czytad samodzielnie. Wiecie też ,że każdy utwór literacki ma tytuł i autora 

czyli osobę ,która go napisała.  Przypomnimy sobie tytuły i autorów niektórych utworów. Wasze 

zadanie to do każdego nazwiska autora dobrad nazwę jego ojczyzny oraz tytuły jego utworów 

literackich .  Przepisz te informacje do zeszytu wg wzoru:  

Jan Brzechwa –Polska-,, Kaczka dziwaczka’’, ,,Na straganie 

,,Zaczarowana zagroda”                                                              Alina i Czesław Centkieiwczowie 

Julian Tuwim                                                                                ,,Detektyw Pozytywka’’  

Szwecja                                                                                               Wielka Brytania 

,,Lokomotywa’’                                                                                     Hugh John Lofting 

Grzegorz Kasdepke                                                                            ,,Dzieci z Bullerbyn’’ 

Astrid Lindgren                                                                               Hans Christian Andersen 

Dania                                                                                                   Polska 

,,Doktor Dolittle i jego zwierzęta’                                                       ,,Calineczka’’, ,Brzydkie 

kaczątko’’ 

W razie problemów poproście o pomoc rodzeostwo lub rodziców. Ale myślę , że sobie poradzicie. 

Pamiętajcie ,że tytuły , imiona i nazwiska piszemy wielka literą. 

Miłej pracy . Zachęcam do przeczytania wierszy Jana Brzechwy. Zaczęliśmy je czytad w szkolnej 

bibliotece niestety aktualna sytuacja przerwała nam to . Ale możecie kontynuowad czytanie w domu. 

Z plastyki proszę wykonajcie na dużej kartce bloku rysunkowego ilustracje do wybranego wiersza 

J.Brzechwy. 

Czwartek 14.05.20r. 

Temat: Mój zbiór książek. 

Witam ,dziś kontynuujemy temat książek. Wielu z was ma swoje książki w domu.  Nowe książki 

zwykle kupujemy w księgarni.  



    

Książki używane można kupid w antykwariacie. Ale aby czytad nie musimy ich kupowad . Biblioteka to 

miejsce , gdzie są różne książki by ludzie mogli je wypożyczad. Są biblioteki szkolne, publiczne , 

uniwersyteckie i inne..  

 

W bibliotece każda książka ma swoja kartę z nazwiskiem autora , tytułem oraz sygnaturą biblioteczną 

czyli numerem. Karty są umieszczone w katalogu. Katalogi są też umieszczane w internecie. Bardzo 

popularne są obecnie książki elektroniczne czyli e-booki , które czytamy na czytniku lub tablecie. Są 

też audiobooki czyli książki mówione –ktoś czyta książkę a my słuchamy. Możliwości jest wiele żeby 

czytad książki. Wystarczy tylko chcied. 

A teraz zapraszam do wykonania cw.1,2 str 69 w dwiczeniu do j. polskiego. 

W dw. 1 należy napisad informacje o swojej książce a w dw. 2 wybrad prawidłowe zdania dotyczące 

książek. 

Matematyka to też książki należy rozwiązad zdania z tekstem dokonując obliczeo pieniężnych. Str,78 

dw,1,2 

Możecie też wykonad własną okładkę korzystając z programu komputerowego Paint. Życzę fajnych 

pomysłów !!! 

W miarę możliwości proszę abyście podwiczyli odbijanie piłki o ścianę , mur . Miłej zabawy!! 

Piątek 15.05.20r. 

Temat: Jak to się zaczęło? 

Dziś poznamy trochę historię książki, jak powstawała. Nie od razu wyglądała tak jak teraz. Pierwszymi 

książkami były gliniane tabliczki pokryte pismem. 



 Właśnie tak wyglądały. Pokryte były pismem klinowym . Takie tabliczki 

przetrwały do naszych czasów. 

Z kolei w dawnym Egipcie pisano na papirusie : 

Wytwarzano go z łodyg rośliny o tej samej nazwie. Znaki pisma 

egipskiego nazywano hieroglifami. 

 

Innym materiałem na którym pisano był pergamin. Wytwarzano go ze specjalnie wyprawionych skór 

owczych , kozich lub cielęcych. 

 



A papier wynaleziono w Chinach około 2000 lat temu. Na papierze pisano początkowo gęsim piórem 

maczanym w atramencie. Książki były pisane ręcznie przez mnichów.  

 

Było ich mało i były drogie. Dopiero gdy ponad 500 lat temu złotnik Jan Gutenberg wynalazł druk 

książka stała się bardziej dostępna. 

Poznaliście dziś dużo nowych słów: 

Tabliczka  papirus   hieroglify   pergamin   druk 

Przepiszcie je proszę do dużego zeszytu. A teraz wykonajcie dw.1 str. 70 –należy ułożyd wyrazy z 

rozsypanek literowych. 

 Czas na matematykę  na Str.79 dw.2,3 dokonajcie obliczeo a potem wg legendy pokolorujcie 

obrazek. 

A na koniec posłuchajcie piosenki,,W bibliotece’’. 

https://www.youtube.com/watch?v=9TbU4Z6wEOw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9TbU4Z6wEOw

