
Witam serdecznie w kolejnym tygodniu nauki .Bardzo dobrze radzisz sobie z zadaniami – jestem z 

Ciebie dumna!!!  W tym tygodniu poznamy życie starożytnych Egipcjan i wybierzemy się w podróż 

do Afryki. Będziemy ćwiczyć dodawanie i odejmowanie, poznamy afrykańską muzykę i  

instrumenty muzyczne prosto z Afryki. Narysujemy dzikie zwierzęta i wykonamy tajemnicze 

maski:). 

 
 

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  11.05.2020 r. Temat: Egipcjanie 
J.polski 
Na dzisiejszej lekcji poznamy życie starożytnych Egipcjan. Otwórz podręcznik na str. 36-37 i 
przeczytaj razem z mamą lub babcią czytankę. Następnie w ćwiczeniach do języka polskiego 
wykonaj zadanie 2 str.88 – odczytaj informację zapisaną hieroglifami.  
Przyroda 
Czy wiesz kim jest archeolog i czym się zajmuje? 

Kliknij w podany link https://bajeczki.org/mis-muki/pustynni-archeolodzy/i razem  z misiem Muki 

odkryj podziemne prehistoryczne rysunki. 

 
 

Wtorek  12.05.2020 r. Temat: Mieszkańcy Afryki 
J.polski 
Na dzisiejszej lekcji poznamy mieszkańców Afryki – ogromnego  kontynentu spalonego 
słońcem. Otwórz czytankę na str. 38-40 i przeczytaj z pomocą mamy lub babci o Pigmejach, 
Tuaregach i Masajach. Po przeczytaniu tekstu otwórz ćwiczenia na str.89 i wykonaj zad.1- 
należy uzupełnić zdania  wiadomościami przeczytanymi w  czytance. 
 
 

https://bajeczki.org/mis-muki/pustynni-archeolodzy/


Plastyka 

Na lekcji języka polskiego czytałeś o zwierzętach zamieszkujących Afrykę. Twoim dzisiejszym 

zadaniem plastycznym jest narysowanie lub namalowanie ( wybierz sam, co Tobie 

odpowiada) zwierząt zamieszkujących Afrykę. 

Mała podpowiedź :) 

 
Matematyka 

Na dzisiejszej lekcji będziemy ćwiczyć posługiwanie się termometrem. Przypomnij sobie, w 

jaki sposób w klasie, na zajęciach ćwiczyliśmy odczytywanie temperatury.  

Otwórz ćwiczenia na str. 81 i wykonaj zadanie 1. Nalezy w nim zaznaczyć określoną 

temperaturę. Pamiętaj, że temperatury poniżej 0 (zera) to temperatury ujemne np -5°C 

(Celsjusza). Temperatury powyżej 0 (zera) to temperatury dodatnie np +15°C(Celsjusza). 

Kliknij w podany link https://www.matzoo.pl/klasa2/jaka-jest-temperatura_63_415 i poćwicz 

odczytywanie temperatury. 

Informatyka 

Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się rozpoznawaniem kontynentów na mapie świata:) 

Spójrz na mapę przygotowaną przeze mnie. Zobacz jak nazywają się kontynenty, jakiego są 

kształtu  i jak rozmieszczone są na mapie świata. Kliknij w link https://www.gry-

geograficzne.pl/kontynenty/index.htmli razem z mamą lub babcią zagrajcie w odgadywanie 

położenia kontynentów.  

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/jaka-jest-temperatura_63_415
https://www.gry-geograficzne.pl/kontynenty/index.html
https://www.gry-geograficzne.pl/kontynenty/index.html


 

W-f 

Na dzisiejszej lekcji wychowania fizycznego zagramy w „Sprawnościową ruletkę”. Zaproś do 

zabawy rodziców, dziadków, rodzeństwo. Kliknij w podany 

linkhttps://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-

%C4%87wiczeniai bawcie się dobrze !!! 

 

Środa  13.05.2020 r. Temat:Mieszkańcy Afryki – ciąg dalszy 
J.polski 

Na dzisiejszej lekcji będziemy wyszukiwać w tekście czytanki pt.:„Mieszkańcy Afryki” str.  38-

40 rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, przysłówki i liczebniki. Takie zadania 

wykonywaliśmy razem na lekcji, przypomnij sobie na jakie pytania odpowiadają te części 

mowy. 

Podpowiedź – jeśli nie pamiętasz, przepisz do zeszytu :) 

 
 Przeczytaj czytankę i z pomocą mamy lub babci postaraj się wyszukać po 3 rzeczowniki, 

czasowniki, przymiotniki, przysłówki i liczebniki – zapisz je w dużym zeszycie. 

Matematyka 

Na dzisiejszej lekcji będziemy pracować z zegarem. Wiem, że jest to trudne, ale jeśli będziesz 

ćwiczył razem z mamą lub babcią to zdobędziesz kolejną ważną umiejętność :) 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia


 

Polecenie 

Przepisz do zeszytu, narysuj tarczę zegara 

Godzina = 60 minut 

 
 

 

Pół godziny = 30 minut 

 
 

Kwadrans= 15 minut 

 
 

Kliknij w podany linkhttps://www.matzoo.pl/klasa1/wybierz-zegar_6_345, 

https://www.matzoo.pl/klasa1/ktora-godzina_6_344 i ćwicz odczytywanie godzin na zegarze 

https://www.matzoo.pl/klasa1/wybierz-zegar_6_345
https://www.matzoo.pl/klasa1/ktora-godzina_6_344


 

Technika 

 Na dzisiejszych zajęciach stworzymy afrykańską maskę. Zobacz poniżej, jak mogą one 

wyglądać. 

Afrykańskie maski 

 
Przygotuj: rolkę po papierze toaletowym, farby plakatowe, pędzelek, kubek do wody, 

plastelinę, nożyczki. 

 
                      Wytnij w rolce wzór maski                    Pomaluj brązową farbą 

 
                  Przyklej nos i usta z plasteliny      Pomaluj wzory na masce białą farbą 

Zobacz, w jak różny sposób można ozdobić afrykańską maskę. 



 
 

Usprawnianie technik szkolnych 

Na dzisiejszych zajęciach będziemy rozwiązywać zadanie z treścią. Wiem, że jest to trudne, 

ale jak będziemy dużo ćwiczyć, to zauważysz, że już niedługo będzie łatwiej :)Zrobimy to 

zadaniem razem. 

Otwórz swoje ćwiczenia do matematyki na stronie  80 i przeczytaj polecenie zad.1 

 
1. Najdroższa jest gra „Budowniczy piramid” – kosztuje 144 zł 

Przy pudełku z grą „Budowniczy piramid zapisz 144 zł – tyle kosztuje gra. 

2. Gra „Budowniczy piramid” jest droższa od gry „Kapłani i faraonowie” o 36zł 

Aby obliczyć ile kosztuje gra „Kapłani i faraonowie” należy od kwoty  144 zł- tyle kosztuje gra 

„Budowniczy Piramid” odjąć kwotę  36 zł (o tyle jest tańsza gra „Kapłani i faraonowie”) 

Zapisz i oblicz w zeszycie sposobem pisemnym. 

144 

-36 

108 

Wynik 108 zł  wpisz obok pudełka z grą „Kapłani i faraonowie” – tyle kosztuje ta gra.  

 



3. Mama Konrada zapłaciła za grę „Cheops” banknotem stuzłotowym i otrzymała 16 zł 

reszty 

Aby dowiedzieć się ile kosztuje gra „Cheops” musimy od 100 zł odjąć 16 zł – tyle reszty 

otrzymała mama gdy płaciła za grę stuzłotowym banknotem. 

Zapisz i oblicz w zeszycie sposobem pisemnym 

100 

- 16 

84 

Wynik 84 zł  wpisz obok pudełka z grą „Cheops” 

4. Gra „Amon” jest tańsza od gry „Cheops” o 18 zł 

Aby dowiedzieć się ile kosztuje gra „Amon” musimy od ceny gry „Cheops” czyli 84 zł odjąć 18 

zł 

Zapisz i oblicz w zeszycie 

84 

-18 

                                                                                  66 

Wpisz 66 zł obok pudełka z grą „Amon” 

Zdanie było trudne, ale razem daliśmy radę> Brawo My!!!!! 

 

 

 

Czwartek  14.05.2020 r. Temat:Jak dobrze u mamy. 
J.polski 

Otwórz czytankę na stronie 41i przeczytaj wiersz pt.:” A jak będę dorosła”. Opowiedz mamie 

lub babci o czym czytałeś. Następnie w ćwiczeniach do języka polskiego wykonaj zadanie 1 

na str. 90 – należy odszukać i napisać wyraz „mama” w różnych językach.  

Matematyka 

Na dzisiejszej lekcji będziemy ćwiczyć dodawanie i odejmowanie. Zajmiemy się również 

porównywaniem (więcej, mniej, tyle samo) 

Polecenie 

Przepisz działania do zeszytu, oblicz sposobem pisemnym i wstaw odpowiedni znak ˂,˃ lub = 

 
Muzyka 

Dzisiaj przeniesiemy się do Afryki i posłuchamy afrykańskiej muzyki. Kliknij w podany link i 

posłuchaj muzyki prosto z Afryki, zobacz ludzi i zwierzęta zamieszkujący ten piękny dziki 

kontynent https://www.youtube.com/watch?v=-ivmMcK5zaE 

Poniżej przykładowe afrykańskie instrumenty muzyczne. 

https://www.youtube.com/watch?v=-ivmMcK5zaE


 
Shekere                     Kalimba                  Bęben afrykański    Ngoni                        Guiro 

 

W-f  

Na dzisiejszej lekcji wychowania fizycznego proponuje Tobie ćwiczenia z wykorzystaniem 

rolki papieru. Zobacz, jak w prosty sposób do ćwiczeń możemy wykorzystać rzeczy, które 

znajdują się  w każdym domu. Kliknij w link  https://www.youtube.com/watch?v=ENCe-WnBwh8 

i ćwicz, bo ruch to zdrowie!!! 

 

Piątek 15.05.2020 r. Temat: Mama bankowiec 
J.polski 

Na dzisiejszej lekcji będziemy poznawać słownictwo związane z bankiem. Otwórz podręcznik 

na stronie 42-43 i przeczytaj tekst pt.” Mama bankowiec”. Następnie w ćwiczeniach na str. 

91 wykonaj zad.2. Przepisz do dużego zeszytu wyrazy związane z bankiem oraz nazwy 

zawodów osób zajmujących się finansami. 

Matematyka 

Otwórz ćwiczenia na str.83 i przeczytaj polecenie zadania 1.  

Jakie działanie należy zastosować aby dowiedzieć się ile pieniędzy zostało mamie na koncie? 

Podpowiedź ( należy od kwoty 670 zł –taką sumę miała mama na koncie, odjąć  54 zł – tyle 

mama zapłaciła za zakupy) 

Zapisz w zeszycie działanie, oblicz i napisz odpowiedź. 

 

Przeczytaj polecenie zadania 2 na tej samej stronie.  

Jakie działanie należy zastosować, aby dowiedzieć się ile pieniędzy ma mama na koncie? 

Podpowiedź ( należy dodać do siebie 523 zł które mama ma na koncie i 450 zł które wpłynęły 

na konto) 

Zapisz w zeszycie działanie, oblicz i napisz odpowiedź. 

Edukacja społeczna 

Czy wiesz co to jest bankomat? I do czego on służy? Zobacz w naszym podręczniku na str.44 

rysunek i opis działania bankomatu. Kliknij w podany link i z uwagą posłuchaj i zobacz 

https://www.youtube.com/watch?v=EoMBLqmcBJs     W dużym zeszycie narysuj kartę 

bankomatową. 

https://www.youtube.com/watch?v=ENCe-WnBwh8
https://www.youtube.com/watch?v=EoMBLqmcBJs


To już koniec pracy w tym tygodniu. Poznaliście bardzo dużo nowych 
wiadomości. Wypoczywajcie :) 

 


