
Witam serdecznie . W tym tygodniu nauki dużo uwagi poświęcimy pieniądzom – skąd się 

wzięły, jak wyglądają, będziemy rozwiązywać zadania matematyczne wykorzystując monety 

i banknoty. Poznamy nową  umiejętność- mnożenie liczb sposobem pisemnym. Na zajęciach 

języka polskiego poznamy sławne polskie kobiety –alpinistki, będziemy czytać o sławnych 

matkach i rozwiązywać dużo ciekawych ćwiczeń językowych. Oczywiście, nie zabraknie 

muzyki i ćwiczeń z wychowania fizycznego. Przed nami kolejny tydzień pracy , poznawania 

nowych wiadomości i umiejętności. Powodzenia!!! 

 
PAMIĘTAJ !!! Do dużego zeszytu codziennie wpisujemy dzień tygodnia, datę i temat dnia. 

Ćwiczymy czytanie. Czytasz  pojedyncze wyrazy lub zdania – w zależności od umiejętności, 

natomiast mama, tata lub babcia czyta  cały tekst czytanki. Po przeczytaniu opowiedz  

przeczytany tekst ( kto był bohaterem, o jakim zdarzeniu była mowa itp.) 

Jeśli coś będzie niezrozumiałe, proszę o telefon  

Poniedziałek  18.05.2020 r. Temat: Jak to z groszem było. 
J.polski 
Czy wiesz, skąd się wzięły pieniądze? Kliknij w podany link  - posłuchaj i zobacz jak powstały 
pieniądze https://www.youtube.com/watch?v=Y8s3pTobAYoPrzeczytaj 

Przeczytaj  z mamą lub babcią czytankę w podręczniku str. 45 „Jak to z groszem było” 
W dużym zeszycie narysuj monety i je podpisz. 

 

 
 

W ćwiczeniach wykonaj zad. 1 ze str. 92. 
Przyroda 
W przyrodzie zaszły wielkie zmiany. Słońce mocniej świeci, przyleciały do nas ptaki z dalekiej 
podróży, również w naszych przydomowych ogródkach zaczęła się praca. Siejemy nasiona 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8s3pTobAYoPrzeczytaj


warzyw ( np. marchwi, pietruszki, buraków, ogórków), możemy już jeść pierwsze nowalijki.  A 
czy Ty wiesz co to są nowalijki?   
Przepisz do dużego  zeszytu zdanie i narysuj nowalijki. 
Nowalijki to wiosenne warzywa, które pojawiają się w danym roku po raz pierwszy. 

       
                   Rzodkiewka                                                        Sałata 

     
                     Szczypiorek                                                                  Koperek 
 W  moim ogródku mam już pierwsze nowalijki – rzodkiewkę i szczypiorek:) 
Pamiętaj o tym, żeby jeść dużo warzyw i owoców – są bardzo zdrowe i dodają nam siły. 
 

Wtorek  19.05.2020 r. Temat: Jak to z groszem było- ciąg dalszy 
J.polski 
Przypomnij sobie wczorajszą czytankę o powstaniu pieniędzy ( jeśli chce, przeczytaj ją raz 
jeszcze).Wczoraj mówiliśmy o monetach, dzisiaj zajmiemy się banknotami. Popatrz na 
banknoty używane w Polsce i  nazwij je ( np. to jest banknot dziesięciozłotowy).  Jeśli chcesz 
wybierz jeden z nich i narysuj go tak, jak potrafisz  w zeszycie. 

BANKNOTY 

 
 



Po narysowaniu banknotu, otwórz zeszyt ćwiczeń do języka polskiego i wykonaj ćwiczenie 3 

ze strony 92. Popatrz na ilustracje, przeczytaj wyrazy w ramkach, a następnie połącz 

odpowiedni wyraz z ilustracją. 

Plastyka 

Czy wiesz, jak nazywa się pudełko do którego wkładamy nasze oszczędności ?  

To SKARBONKA. Na dzisiejszej lekcji zrobimy właśnie taką skarbonkę. 

Przygotuj: 

Małe  pudełko kartonowe, 

Nożyczki, klej, papier kolorowy, plastelina 

Wytnij w górnej części pudełka otwór na monety i banknoty. Kolorowym papierem oklej 

ściany pudełka – możesz ozdobić pudełko plasteliną lub czymkolwiek chcesz. 

 Skarbonka jest już gotowa!!! A teraz najtrudniejsze zadanie przed Tobą – trzeba oszczędzać, 

a z zaoszczędzonych pieniędzy możesz kupić  np. wymarzoną zabawkę :) 

Spójrz jak w różny sposób można ozdobić pudełko – skarbonkę. 

 
Matematyka 

W dniu dzisiejszym będziemy rozwiązywać zadania z treścią – oczywiście będziemy liczyć 

pieniądze :)  

Przepisz do dużego zeszytu zadanie i rozwiąż je 

Zad 1  

Dodaj do siebie poszczególne kwoty z paragonu a dowiesz się, jaką kwotę za zakupy zapłaciła 

Ola. 



 
 

Odp. Ola za zakupy zapłaciła............................... 

 

Zad 2 

 
Mała podpowiedź ( 90 zł-60zł= ......) 

Odp. Pawłowi zostało............................... 

 

Informatyka 

Dzisiaj na zajęciach informatycznych obejrzymy film edukacyjny ukazujący znaczenie 

pieniędzy w życiu codziennym - Moje pierwsze pieniądze „Magiczne pudełko”. Czy wiesz, co 

należy zrobić aby wyszukać ten film w zasobach Internetu? Należy w przeglądarce 

internetowej www.google.pl w okienku wyszukiwarki napisać Moje pierwsze pieniądze 

magiczne pudełko 

 
 

 

 

http://www.google.pl/


Następnie naciśnij Enter. Na ekranie komputera ukaże się obraz 

 
Kliknij na strzałkę i oglądaj :) 

Gdyby jednak nie udało się Tobie wyszukać tego filmu w Internecie podaję do niego link 

https://www.youtube.com/watch?v=69e0TacuPSA 

W-f 

Na dzisiejszej lekcji wychowania fizycznego przygotowałam dla Ciebie  4 ćwiczenia. Powtórz 

każde ćwiczenie 10 razy. Pamiętaj, że ruch to zdrowie – nawet będąc w domu musimy 

ćwiczyć. 

1.PRZYSIADY x10                                                  2.PAJACYKI x10 

 

3.SKŁONY TUŁOWIA x10                              4. WZNOSY NÓG x10 

     

https://www.youtube.com/watch?v=69e0TacuPSA


 

Środa  20.05.2020 r. Temat: Kobiety alpinistki 
J.polski 

Otwórz czytankę na str.46-47 i przeczytaj o sławnych polskich kobietach alpinistkach. 

Następnie w ćwiczeniach na str.93 wykonaj zadanie 1. Należy w nim dokończyć i napisać 

wyrazy oznaczające cechy, jakie powinna mieć osoba uprawiająca alpinizm. 

Matematyka 

Na dzisiejszej lekcji będziemy uczyć się jak mnoży się liczby sposobem pisemnym. Jest to 

kolejna ważna umiejętność, którą będziemy poznawać i ćwiczyć. 

Przepisz do zeszytu 

231x3= 

 
A teraz poćwicz mnożenie sposobem pisemnym 

Przepisz przykłady do zeszytu i oblicz 

 

 
Technika 

 



Na dzisiejszej lekcji stworzymy swoje własne góry.  

Przygotuj kartkę niebieskiego papieru, szarą gazetę – jeśli nie masz to pokoloruj białą kartkę 

na szaro , klej, białą farbę lub białą kredkę. 

ZACZYNAMY :) 

1.Góry wyglądają jak duże trójkąty. Spróbuj z szarych gazet wydrzeć kilka takich trójkątów 

różnej wielkości. 

2.Na niebieską kartkę przyklej wydarte trójkąty – to będą nasza góry. 

3. Możesz dorysować lub namalować białe chmury ponad górami, lub śnieg leżący wysoko na 

szczytach gór – praca gotowa. 

Poniżej zobacz przykłady różnych prac plastycznych pt.: „Góry” 

                   
 

 
 

 

Usprawnianie technik szkolnych 

Na dzisiejszych zajęciach będziemy ćwiczyć mnożenie sposobem pisemnym – poznałeś to 

działanie na dzisiejszej lekcji matematyki. 

Przepisz przykłady do zeszytu i oblicz  

 

Pamiętaj, że najpierw mnożymy jedności (J), następnie dziesiątki(D) a na końcu 

setki(S) 

Mała podpowiedź :)  



Ja również wykonałam  mnożenie sposobem pisemnym podanych przykładów. Sprawdź czy 

mamy takie same wyniki działań.  

480, 636, 906, 555 

Czwartek  21.05.2020 r. Temat: Sławne matki 
J.polski 

Otwórz naszą czytankę na stronie 48-49 i przeczytaj z pomocą mamy lub babci tekst  

pt. „Sławne matki”. Opowiedz o czy czytałeś. Następnie otwórz ćwiczenia do języka polskiego 

na str. 94 i wykonaj zadanie 1. Dopasuj odpowiednie cechy do osoby. 

Matematyka 

Na dzisiejszych zajęciach będziemy dalej ćwiczyć mnożenie sposobem pisemnym. 

Kliknij w podany link https://www.youtube.com/watch?v=kkH-rCrsvMc posłuchaj i zobacz jak 

wykonuje się mnożenie sposobem pisemnym.  

Następnie w dużym zeszycie zapisz 

328x3= 

 
Zapisz działania  w dużym zeszycie i oblicz 

 
Muzyka 

Maj to miesiąc w którym obchodzimy ważne święto – Dzień Matki. Proszę kliknij w podany 

link https://www.youtube.com/watch?v=n14AtqPWlME  i spróbuj zaśpiewać razem z dziećmi 

piosenkę „Rysunek mamy”. Jest bardzo dużo piosenek mówiących o mamach, o naszej 

miłości do Niej . Jeśli chcesz kliknij w link i posłuchaj 

https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs,  https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-

4Va4g 

https://www.youtube.com/watch?v=kkH-rCrsvMc
https://www.youtube.com/watch?v=n14AtqPWlME
https://www.youtube.com/watch?v=MeRTMshkHJs
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g


 
W-f  

Na dzisiejszych zajęciach będziemy ćwiczyć z wykorzystaniem piłki. Każdy z nas ma w domu 

piłkę, pewnie więcej niż jedną :) kliknij w linki https://www.youtube.com/watch?v=CyJ76HFeIEo i 

spróbuj wykonać ćwiczenia, tak jak dziewczynka w prezentowanym filmie. Powodzenia !!! 

 

Piątek 22.05.2020 r. Temat: Mama i dziecko 
J.polski 

Otwórz podręcznik na str.51 i przeczytaj tekst pt.:” Wena twórcza”. Następnie w ćwiczeniach 

wykonaj zadanie 1 na str. 95. Przypomnij sobie, na jakie pytanie odpowiada rzeczownik, 

czasownik i przysłówek ( jeśli nie pamiętasz spójrz do dużego zeszytu). Doprowadź dzieci do 

ich mam najdłuższą drogą - wskażą ją części mowy. 

Matematyka 

Na dzisiejszej lekcji rozwiążemy zadanie tekstowe – będziemy mnożyć sposobem pisemnym 

Przepisz do dużego zeszytu treść zadania: 

 
Aby odpowiedzieć na pytanie, musimy pomnożyć koszt fotoksiążki przez ilość książek 

Czyli 162 zł x 4 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CyJ76HFeIEo


 

Odp.: Za wykonanie 4 fotoksiążek należy zapłacić kwotę 648 zł 

Edukacja społeczna 

 
 

Dzisiaj na zajęciach będziemy mówić o rodzinie. Spójrz na rysunek i powiedz, 
kogo widzisz na rysunku? Kliknij w link i posłuchaj co to jest rodzina 
https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY  
Teraz już wiesz, co to jest rodzina – to osoby nam najbliższe, które dbają o siebie nawzajem  i 
pomagają sobie w trudnych chwilach, okazują sobie miłość i szacunek. 
W dużym zeszycie napisz MOJA RODZINA TO: 
Mama – wpisz imię mamy 
Tata – wpisz imię taty 
Siostra/Brat – wpisz imię 
Babcia – wpisz imię 
Dziadek – wpisz imię 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY


To już koniec pracy w tym tygodniu. Dziękuję za sumienną pracę. Pozdrawiam 
Was serdecznie:)  

 


