
                                                                                          Zielona Góra, 25.03.2020 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Witajcie!    

 
                            Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że 

jesteście zdrowi i cieszycie się z nadejścia WIOSNY.  Od dzisiaj 

uczymy się z naszych podręczników z edukacji polonistycznej 

i matematycznej. 

 

                               STARTUJEMY! 

CZWARTEK- 26.03.2020 r. 

Zaczynamy od filmu: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tehn2ZLtydQ  
 

1. Edukacja polonistyczna 

Temat: Jesteśmy ciekawi świata. 

- Proszę przeczytać opowiadanie P. Wrightson pt.:" Czarodziejski  

   dywan" oraz ustnie odpowiedzieć na pytania pod tekstem  

    ( podręcznik s. 32,33). 

- Wykonać ćwiczenie 1,2 i 4 na s.36,37 (zeszyt ćwiczeń - cz.3 ). 

- Ułożyć i zapisać notatkę w zeszycie na temat Jana Gutenberga  

i jego  wynalazku ( korzystamy z internetu ). 

 

 

2. Edukacja matematyczna 

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 - rozwiązywanie  

            zadań złożonych. 

- Podręcznik s.18 zad.1, 2, 3, 4 ( rozwiązane zadanie i odpowiedź 
zapisujemy w zeszycie do matematyki). 



- Ćwiczenia s.18 i 19  ( wykonujemy rysunki pomocnicze, które 

ułatwią nam rozwiązywanie zadań złożonych ). 

 

 

3. Edukacja przyrodnicza 

- Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną , 
kalendarz pogody. 

  

  

Ps. 

W załączniku kalendarz pogody (uzupełniaj od 26 marca). 
 

 

    

 

  





PIĄTEK - 27.03.2020 r. 

         - Zaczynamy od projekcji filmu:          
                           https://www.cda.pl/video/276148284 

 

 1. Edukacja polonistyczna 

   Temat: Wielkie odkrycia. 

 - Czytamy zapiski z "Dziennika z podróży" Tadeusza 

    Plebańskiego ( podręcznik s.34, 35 ). 

 - Uzupełniamy kartki w dzienniku "Skrzyniowym" na  

    podstawie tekstu ( ćw. 1, 2 s. 38 ). 

 - Utrwalamy pisownię wielkiej litery w nazwach geogra - 

    ficznych ( ćw. 3, 4 s. 39 ). 

 

2. Edukacja przyrodnicza 

- Poznajemy rośliny i zwierzęta żyjące na kuli ziemskiej 

  ( podręcznik s. 36, 37 ; ćw. 5, 6 s. 40 ). 

 

Do realizacji wyżej wymienionych zadań wykorzystaj globus lub 

atlas geograficzny. Wskaż na globusie lub mapie trasę podróży 

Krzysztofa Kolumba. 

 

3. Edukacja matematyczna 

  Temat: Miary pojemności: litr, pół litra, ćwierć litra   

           - rozwiązywanie zadań ( utrwalenie ). 

 - Podręcznik  zad.1, 2, 3, 4  s.19 (ustnie ) 

 - Ćwiczenie 1, 2, 3, 4, 5  s.20,21 

 

4. Edukacja techniczna 

 - Wykonaj origami i popłyń w podróż z K. Kolumbem. 
Film: https://www.youtube.com/watch?v=hxHqIuvsx2M 

 

                                        

 

 
 



PONIEDZIAŁEK - 30.03.2020r. 

 

Edukacja polonistyczna 

Temat: Na podbój kosmosu.  

 

Zapraszam na film: 

https://www.youtube.com/watch?v=g_xPVHjj0Yg 

 

- Przeczytaj tekst informacyjny i odpowiedz na pytania pod 

tekstem (podr�cznik s.38). 

- Wykonaj �wiczenia na s. 41,42 ( nazwy planet i gwiazd piszemy 

wielk� liter� ). 

 

Edukacja matematyczna 

Temat: Rozwi�zywanie zada� - doskonalenie liczenia w zakresie 

czterech działa�. 

 

- Rozwi�� zadania w �wiczeniach na s.22, 23 

- Utrwalaj mno�enie i dzielenie  zakresie 100 

 

Edukacja plastyczna 

- Wykonaj pojazd kosmiczny i ilustracj� Układu Słonecznego ( 

technika dowolna ). 

    

                                    �ycz� przyjemnej pracy! 

                                                             wych. E.Szczurowska 


