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Zielona Góra, 31 marca 2020 r. 

Dzień dobry! 

Witam Was ponownie. Mam nadzieję, że udało Wam się wykonać 

wszystkie propozycje zadań i ćwiczeń. Dziękuję za przesłane do mnie materiały. 

Dzisiaj kolejne bardzo ciekawe tematy dotyczące wielkich odkryć. 

Będziemy płynąć statkiem Santa Maria oraz poznamy Kosmos. 

Powodzenia! 

Na zajęcia potrzebne będą: podręczniki, zeszyty przedmiotowe, zeszyty 

ćwiczeń, mapa lub globus (w miarę domowych możliwości) 

WTOREK 

Krąg tematyczny: A to ciekawe        

Temat: Wielkie odkrycia. 

Cele: 

• wskażesz na mapie trasę podróży Krzysztofa Kolumba 

• przypomnisz sobie jak zapisujemy nazwy geograficzne 

• utrwalisz dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 

W ostatnim zestawie prosiłam, abyście zapoznali się z postacią Krzysztofa 

Kolumba. To właśnie na jego statku ukrywał się nasz zabawny Diego. Za chwilę 

zobaczysz film i dowiesz się kim był i co takiego odkrył. 

 



Polecenie1. 

Kliknij w poniższy link, aby obejrzeć film. 

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,krzysztof-kolumb,14414698 

A teraz przerwa: zamień się na chwilę w marynarza, który próbuje utrzymać 

równowagę na statku podczas sztormu na rozszalałym oceanie. Zrób kilka 

prostych ćwiczeń, które znasz z naszych lekcji w-f 

Polecenie 2. 

Poproś Dorosłego, by na mapie lub na globusie, jeśli masz w domu pokazał Ci 

gdzie leżą poszczególne kontynenty i jakie mają nazwy. Pokazywałam Wam 

kiedyś w szkole. Pamiętacie? Poniżej pomocna mapka. 

 

 

 

Polecenie 3. 

Otwórz Ćwiczenia do edukacji polonistycznej na stronie 39. Na podstawie filmu 

oraz tekstu z „czytanki”/str. 34,35 wykonaj ćw. 3/str. 39. Poproś Rodzica, by 

sprawdził, czy poprawnie uzupełniłeś zdania- przeczytaj głośno. 

Brawo! Zrób sobie przerwę! Udawaj, ze płyniesz tratwą odpychając się 

wiosłami- szybciej i wolniej, szybciej i wolniej. 

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,krzysztof-kolumb,14414698


Polecenie 4. 

Zamknij podręczniki i otwórz zeszyt do języka polskiego. Samodzielnie ułóż i 

zapisz krótką notatkę o Krzysztofie Kolumbie i jego odkryciach. 

W zeszycie:  

Temat: Krzysztof Kolumb i jego odkrycia. 

Poniżej wpisz notatkę. Powodzenia w pisaniu! Pisz starannie i poprawnie! 

Przerwa: udawaj, że chodzisz po kamieniach leżących w strumyku. Staraj się nie 

wpaść do wody! Przejdź na drugi brzeg i wróć- nie bój się, jest płytko! 

Polecenie 5. 

Rachunek pamięciowy. 

Przepisz do zeszytu z matematyki i oblicz w pamięci. Zmierz czas! 

48 – 32 = 

42 – 27 = 

54 – 39 = 

66 – 47 = 

91-  37 = 

88 – 44 = 

56 – 39 = 

78 – 69 = 

87 – 38 = 

98 – 45 = 

87 – 47 = 

Szybciej niż ostatnio? Brawo! Poproś dorosłego, by sprawdził poprawność 

obliczeń. 

 



 

Polecenie 6. 

Otwórz Podręcznik do matematyki na stronie 20. Wykonaj ćwiczenia: 1, 3 i 4 . 

Zad. 1- przeczytaj treść, wybierz pytanie i rozwiąż zadanie w zeszycie 

Zad. 3- zapisz w zeszycie wg wzoru: 63 : 7 = 

Zad. 4- zapisz w zeszycie wg wzoru: 48 : 1 =,   48 : 2 =  

Polecenie 7. 

Otwórz Potyczki ortograficzne na str. 68- przeczytaj, zapamiętaj i zapisz 

„zielonym” długopisem w zeszycie informacje zawarte w „ramce”. 

Wykonaj ćw. 2/ str. 68 

Teraz dokończ zdania, będzie to wspaniałe zakończenie dzisiejszej pracy: 

Dzisiaj nauczyłem się ………. 

Marzę o ty, by wynaleziono ……., ponieważ …………. 

BRAWO! ZASŁUGUJESZ NA ODPOCZYNEK! 

 

ŚRODA 

Krąg tematyczny: A to ciekawe. 

Temat: Na podbój kosmosu. 

Cele: 

• zapoznasz się z tekstem informacyjnym i odpowiesz na pytania 

• poznasz Układ Słoneczny 

• poćwiczysz mnożenie i dzielenie 

Przygotuj sobie: podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, kartka z małego bloku 

rysunkowego (lub kartkę papieru do drukarki, lub kartkę z zeszytu). 

 



 

KOSMOS to pojęcie ogólne. Słowo to można rozumieć różnorako. Można 

powiedzieć, że KOSMOS to WSZECHŚWIAT, czyli wszystko, co nas otacza, 

wszystko, co istnieje. Składa się z czasoprzestrzeni, form energii i praw fizyki. 

Rozmiary WSZECHŚWIATA nie są określone – możliwe, iż nie ma końca. Ma 

około 13, 82 miliardów lat. 

Często przez KOSMOS rozumiemy UKŁAD SŁONECZNY I PLANETY, które się w 

nim znajdują. 

Polecenie 1. 

Otwórz „czytankę” na stronie 38 i przeczytaj tekst „Zdobywcy wszechświata”. 

Odpowiedz ustnie na trzy pierwsze pytania, które znajdują się pod czytanką. 

Polecenie 2. 

A teraz więcej informacji  o kosmosie uzyskasz po kliknięciu w poniższy link: 

każdy film trwa ok. 8 min. 

https://www.youtube.com/watch?v=0f_gB3MQsjU 

https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI 

Przerwa: udawaj, że jesteś rakietą. Podskakuj wyżej i niżej na dwóch nogach- 

niestety nie wystartowałeś - zapomniałeś o paliwie. Zatankuj i wróć do biurka. 

Polecenie 2. 

Otwórz Ćwiczenia do edukacji polonistycznej na stronie 41 i oceń prawdziwość 

zdań w ćwiczeniu 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=0f_gB3MQsjU
https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI


Polecenie 3. 

Utrwalamy naszą wiedzę - przypominamy sobie, jak pisze się opowiadania. 

Otwórz ponownie „czytankę” na str. 39 i zapoznaj się z poleceniem ćw. 1 

Na podstawie ilustracji zapoznaj się z kolejnymi wydarzeniami w opowiadaniu. 

Nadaj tytuł opowiadaniu. Napisz „rozwinięcie”, czyli drugą część opowiadania w 

zeszycie do języka polskiego lub komputerowo. 

Jeśli masz możliwość, to pracę prześlij z pomocą Dorosłego na mój adres e-mail 

(podany w wiadomościach do rodziców).  

Termin: 6 kwietnia (poniedziałek). Prace zostaną ocenione. 

Powodzenia! 

Polecenie 4. 

Narysuj dowolny pojazd kosmiczny według własnego pomysłu (na kartce), 

którym chciałbyś polecieć w podróż. 

Możesz zrobić zdjęcie swojej pracy i wysłać na moją pocztę lub gromadź prace 

w teczce - ocenimy po powrocie do szkoły. 

Przerwa: naśladuj kosmonautę, który ledwo się porusza w swoim kosmicznym 

stroju- przejdź się po całym domu. 

Polecenie 5. 

Rachunek pamięciowy. 

Otwórz zeszyt do matematyki, przepisz działania i oblicz w pamięci. Wyniki 

zapisz w zeszycie: 

Minutówka nr 3 

84 – 29 = 

54 – 39 = 

39 – 27 = 

65 – 28 = 



86 – 11 = 

76 – 22 = 

45 – 27 = 

98 – 35 = 

86 – 47 = 

66 – 33 = 

78 – 60 = 

Jaki czas dzisiaj? Nie poddawaj się i ćwicz! 

Polecenie 6. 

Wejdź na EDUELO  i sprawdź się z zadaniach matematycznych. 

www.eduelo.pl 

Polecenie 7. 

Zadanie przed snem jako podsumowanie dzisiejszych treści: 

Połóż się wygodnie na kanapie i w myślach dokończ zdania: 

Marzę o podniebnej podróży, ponieważ ………. 

lub 

Nie chcę lecieć w kosmos, ponieważ ………. 

Miłych snów! 

PRZYPOMNIENIE 

Wszystkie prace pisemne, plastyczne, techniczne, matematyczne gromadź w 

jednej teczce. Przyniesiesz później do szkoły. 

Przesyłaj prace tylko wtedy, kiedy jest  informacja o tym w ZESTAWIE! 

Dbaj o zeszyty i ćwiczenia- będę je sprawdzała! 

 

https://www.eduelo.pl/


Do spotkania w czwartek! Miłej nauki i zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/panorama-marsa-lazik-curiosity-wykonal-tysiac-zdjec-na-planecie/fzdq8es
https://wiadomosci.onet.pl/swiat/panorama-marsa-lazik-curiosity-wykonal-tysiac-zdjec-na-planecie/fzdq8es

