
Witam Was serdecznie w krótkim tygodniu nauki ( uczymy się w czwartek i piątek). Będziemy w 

dalszym ciągu zajmować się tematami związanymi ze sztuką. Poznacie również nowy sposób 

dodawania  liczb :) Powodzenia :)  

 

 

 
 

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

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

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

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

Jeśli coś będzie niezrozumiałe, proszę o telefon  

 

Czwartek 16.04.2020 r. Temat: Nie tylko pędzlem. 
J.polski Przeczytaj z pomocą osoby dorosłej czytankę ze str.93-94, następnie w ćwiczeniach z języka 

polskiego uzupełnij zadanie 1 na str. 63 

Matematyka Dodawanie sposobem pisemnym. 

Moi drodzy w dniu dzisiejszym poznacie działanie polegające na dodawaniu liczb sposobem 

pisemnym.  

Przypomnijmy sobie, że liczby dwucyfrowe składają się z dziesiątek i jedności  

np liczba  25 ma 2 dziesiątki i 5 jedności  

 

   dziesiątki      25     jedności 

Proszę kliknij w podany link i uważnie wysłuchaj zawartych tam informacji  

https://www.youtube.com/watch?v=2rkZnl0  

Pamiętaj !!!! 

W dodawaniu liczb dwucyfrowych dziesiątki zapisujemy pod 

dziesiątkami a jedności pod jednościami 

Dodajemy zawsze od prawej strony 
Najpierw jedności, później dziesiątki 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2rkZnl0XGyQ


 

np 25+11 – przepisz przykład do zeszytu 

                 dziesiątki          25          jedności 
               dziesiątki          +11          jedności 
                                    36 
Dodajemy jedności (5+1=6) 
Dodajemy dziesiątki ( 2+1=3) 
A teraz przepisz do zeszytu przykłady i oblicz: 

21+11= 

56+12= 

 

Przypomnijmy sobie: Liczby trzycyfrowe składają się z setek, dziesiątek i jedności 

np liczba 125  ma 1 setkę, 2 dziesiątki i 5 jedności – przepisz do zeszytu 

                  setki           1 2 5            jedności 

 

dziesiątki 
W dodawaniu liczb trzycyfrowych setki zapisujemy pod setkami, 

dziesiątki zapisujemy pod dziesiątkami a jedności pod jednościami 
np: 142+125 – przepisz przykład do zeszytu 

 
Dodajemy: 

 jedności (2+5=7) 

dziesiątki ( 4+2=6) 

setki ( 1+1=2) 



Przepisz do zeszytu i oblicz: 

232+121= 

346+221= 

 

Muzyka Kliknij w podany link https://www.youtube.com/watch?v=SK6kwOc7d5w i posłuchaj 

muzyki ludowej. Spróbuj odgadnąć jakie instrumenty muzyczne słyszysz (skrzypce, akordeon, 

tamburyno, bębny).Zobacz stroje ludowe na prezentowanych zdjęciach.  

 

W-f Na dzisiejszej lekcji  powtórzymy strony i części  ciała :) 

 Proszę kliknij w podany link https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM  i do dzieła !!! 

Zaproś do wspólnej zabawy mamę, tatę, babcię lub rodzeństwo. Można się super bawić i 

ćwiczyć jednocześnie:)  

 

Piątek 17.04.2020 r. Temat: Sztuka ludowa. 
J.polski Przeczytaj wiersz „ Malowane dzbanki” czytanka str. 95. Odszukaj w wierszu fragment, który 

mówi  o tym,  co znajdowało się na kolejnych dzbankach i przepisz go do dużego zeszytu  

„ Na tym pierw.....   „ 

Podkreśl liczebniki: pierwszym, drugim.... 

Matematyka Dzisiaj będziemy dodawać liczby „z przekroczeniem progu dziesiątkowego” – wiem, 

wiem, groźnie to brzmi ale wcale takie trudne nie jest :). Do dzieła moi dzielni uczniowie !!!! 

Jeszcze raz proszę zobaczcie film https://www.youtube.com/watch?v=2rkZnl0  

 – zwróćcie szczególną uwagę na to jak dodaje się liczby z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

przykład 325+169 – przepisz do zeszytu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SK6kwOc7d5w
https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM
https://www.youtube.com/watch?v=2rkZnl0XGyQ


Przepisz do zeszytu i oblicz: 

415+347= 

109+368= 

 

Edukacja społeczna - Na dzisiejszej lekcji zobaczymy jak dawniej żyło się na polskiej wsi. 

Proszę kliknąć w podany link https://www.youtube.com/watch?v=2xivZcntVd8 . Posłuchajcie i 

zobaczcie, jak dawniej ludzie radzili sobie z codziennymi obowiązkami ( pranie, gotowanie, sprzątanie 

opieka nad zwierzętami itp.) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2xivZcntVd8

