
Witam serdecznie. W tym tygodniu poznamy nowe wiadomości związane z  lotnictwem. 

Dowiemy się dlaczego ptaki potrafią latać. Napiszemy zaproszenie i będziemy 

stopniować przymiotniki. Z matematyki w dalszym ciągu ćwiczymy mnożenie sposobem 

pisemnym i rozwiązujemy zadania z treścią. Oczywiście nie zabraknie wesołych 

piosenek i  ćwiczeń z wychowania fizycznego. Zapraszam do pracy :)  

 
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  25.05.2020 r. Temat: Małe co nieco 
J.polski 
Otwórz czytankę na stronie 52-53 i przeczytaj tekst „Godne orderu”. Następnie w 

ćwiczeniach na str. 96 wykonaj zad. 1 – uzupełnij  okienka nazwami kwiatów w 

odpowiedniej kolejności. 

Technika 

Jutro jest bardzo ważny dzień – Dzień Matki. To mama opiekuje się Tobą każdego dnia, 

kocha Cię bardzo i chce wszystkiego co najlepsze dla Ciebie. Na dzisiejszej lekcji 

wykonamy laurkę dla mamy. Przygotuj kolorowe kartki, klej, nożyczki, jeśli masz 

ozdobne dziurkacze to też możesz je przygotować – od Ciebie zależy jak wyglądać będzie 

laurka. 

Spójrz na poniższe zdjęcia, jak wiele jest różnych pomysłów na kartę dla mamy. 

           
Przygotuj według własnego pomysłu kartkę dla mamy. Możesz w środku kartki napisać 

dla mamy życzenia 



    

 

Wtorek  26.05.2020 r. Temat: Małe co nieco 
J.polski 
Na dzisiejszej lekcji napiszemy zaproszenie. Zaproszenie to informacja o jakimś ważnym 
wydarzeniu np. o  urodzinach. Czy wiesz, jakie informacje należy umieścić w 
zaproszeniu? 
W dużym zeszycie przepisz informacje z ramki 

 
 

Przeczytaj zaproszenie , uzupełnij je wyrazami z ramki i przepisz do zeszytu. 

 
 



Matematyka 

Przepisz do zeszytu i pomnóż sposobem pisemnym 

 
 

Informatyka 

Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się pojęciem „cyberprzemocy”. Czy wiesz co to jest 

cyberprzemoc? To zjawisko, kiedy ktoś wykorzystuje internet lub telefon komórkowy 

przeciw drugiej osobie ( publikuje ośmieszające teksty, filmiki lub zdjęcia). Kliknij w 

podany link https://www.youtube.com/watch?v=goS_TTEtYGk i z uwagą zobacz film w 

którym Kuba nagrał filmik z Piotrkiem w roli głównej. 

W-f 

Dzisiaj dowiesz się, jak prawidłowo wykonać ćwiczenia przygotowujące ciało do wysiłku 

fizycznego tzw. rozgrzewkę . Kliknij w podany link i ćwicz!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8 

 

 

Środa  27.05.2020 r. Temat: Legendarni bohaterowie 

przestworzy 
Przyroda 
Na dzisiejszej lekcji poznamy budowę ptaka. Popatrz na poniższe zdjęcie i przeczytaj jak 

zbudowany jest ptak. 

Przerysuje do zeszytu ptaka i oznacz poszczególne części ciała. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=goS_TTEtYGk
https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8


Kliknij w link https://www.youtube.com/watch?v=tAJy6ChNE4M zobacz i posłuchaj dlaczego 

ptaki latają. 

J.polski  
Otwórz czytankę na stronie 54-55 i przeczytaj tekst „Pierwszy lot”. Następnie w 
ćwiczeniach wykonaj zad. 1 str.97 Jeśli prawidłowo wykreślisz litery dowiesz się, jak 
nazywają się poszczególne pióra ptaka (mała podpowiedź :) lotki, sterówki, puchowe) 

 
Matematyka 

Na dzisiejszej lekcji będziemy rozwiązywać zadania z treścią 

1. Przepisz treść zadania do zeszytu i rozwiąż 

 
Jakie działanie musimy wykonać aby dowiedzieć się ile kosztowała jedna książka z mitem 

o Dedalu i Ikarze? Musimy podzielić kwotę, którą zapłacono za wszystkie książki przez 

ilość zakupionych książek czyli   

54 zł:6 =   9zł 
Zapisz odpowiedź w zeszycie 

Odp.: Jedna książka kosztowała 9 zł 

2. Przepisz treść zadania do zeszytu i rozwiąż 

 
Jakie działanie musimy wykonać, aby dowiedzieć się ile było wszystkich krzeseł na 

widowni? 

Należy pomnożyć liczbę rzędów przez liczbę krzeseł w rzędzie czyli  

6x8=48 
Zapisz odpowiedź w zeszycie 

Odp.: Wszystkich krzeseł na widowni w sali gimnastycznej było 48. 

Plastyka 

Na dzisiejszej lekcji języka polskiego poznałeś historię Dedala i Ikara, którzy za wszelką cenę 

chcieli opuścić Kretę. Ich ucieczka niestety skończyła się tragicznie.  Kliknij w podany link i 

przypomnij sobie historię ojca i syna https://www.youtube.com/watch?v=AtWsiuOASxc  

Przygotuj farby, białą kartkę i kubek z wodą – namaluj ilustrację do mitu o Dedalu i Ikarze. 

Usprawnianie technik szkolnych 

Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się stopniowaniem przymiotników. Przeczytaj w jaki 

sposób możemy stopniować przymiotniki ( przymiotnik odpowiada na pytanie: jaki?, 

jaka?, jakie?)  

Przepisz do zeszytu informacje z poniższej ramki  

https://www.youtube.com/watch?v=tAJy6ChNE4M
https://www.youtube.com/watch?v=AtWsiuOASxc


 
 

Przepisz do zeszytu przymiotniki, dopisz stopień wyższy i najwyższy: 

wielka, 

szybki, 

dziwny. 

Czwartek  28.05.2020 r. Temat: Mój latawiec. 
J.polski 

Na dzisiejszej lekcji poznamy kolejną przygodę detektywa Pozytywki. Otwórz czytankę 

na stronie 56-57 i przeczytaj tekst „Zagadka trzynasta, czyli kto popsuł latawiec?” 

Następnie otwórz duży zeszyt, narysuj kolorowy latawiec i przepisz poniższy tekst pod 

rysunkiem: 

Pierwszy latawiec powstał ponad dwa tysiące lat temu. Jego ojczyzną są Chiny. Jest 

jednym z najstarszych  przyrządów latających, cięższych od powietrza. W Japonii 

latawiec jest ulubioną zabawką, tam też odbywają się walki olbrzymich latawców. 

 

 
Matematyka 

Dzisiaj będziemy ćwiczyć obliczenia zegarowe. Otwórz ćwiczenia na stronie 93 i przeczytaj 

polecenie zadania 3. Mamy zaznaczyć na tarczach zegarów godziny odlotów 

poszczególnych samolotów. Wiemy, że pierwszy samolot odlatuje o 14.10 następne 

samoloty odlatują co kwadrans czyli co 15 minut.  

Jeżeli do godziny 14.10 dodamy 15 minut to otrzymamy godzinę  14.25 – zaznacz tą  

godzinę na drugiej tarczy zegara. 

Jeżeli do godziny 14.25 dodamy 15 minut to otrzymamy godzinę  14.40  – zaznacz tą  

godzinę na trzeciej tarczy zegara. 

Jeżeli do godziny 14.40 dodamy 15 minut to otrzymamy godzinę  14.55  – zaznacz tą  

godzinę na czwartej tarczy zegara. 

Jeśli chcesz, możesz wykonać dodatkowo zadanie 1 z tej samej strony naszych ćwiczeń. 



 

Muzyka 

Na dzisiejszej lekcji poznamy piosenkę „O wietrze” Wysłuchaj piosenki 

https://www.miniminiplus.pl/wygibajki/filmy/wygibajki-piosenka-o-wietrze a następnie 

spróbuj zaśpiewać ją razem z dziećmi z teledysku.  

 
W-f  

Na dzisiejszej lekcji poćwiczymy wykorzystując do tego koło zadań. Kliknij w podany link, 

https://wordwall.net/pl/resource/1007246/wychowanie-fizyczne/zabawy-na%c5%9bladowcze 

zakręć kołem i wykonaj ćwiczenia. Pamiętaj, ruch to zdrowie !!!! 

+ 

Piątek 29.05.2020 r. Temat: Pierwsze loty 
J.polski 

Na dzisiejszej lekcji poznasz historię lotów balonem. Otwórz czytankę na stronie 59-60 i 

przeczytaj tekst. Następnie otwórz ćwiczenia na str. 99 i popatrz na zadnie 1. Co widzisz 

na zdjęciach? – nazwij poszczególne fotografie.  A teraz przeczytaj wyrazy w ramce i 

dopasuj je do odpowiedniego zdjęcia. 

 
 

 

 

https://www.miniminiplus.pl/wygibajki/filmy/wygibajki-piosenka-o-wietrze
https://wordwall.net/pl/resource/1007246/wychowanie-fizyczne/zabawy-na%c5%9bladowcze


Matematyka 

Otwórz ćwiczenia na str.94 i przeczytaj polecenie zad. 1 Należy w nim połączyć rok 

zapisany cyframi z jego zapisem słownym. 

Mój przykład: 

Tysiąc osiemset dwudziesty piąty rok    -----  1825 

Edukacja społeczna 

Na dzisiejszej lekcji poznamy historię lotnictwa. Kliknij w podany link 

https://www.youtube.com/watch?v=y7rLghz6bzY i z uwagą zobacz przygodę braci Raid. 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=y7rLghz6bzY

