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Dzień dobry! 

Witam serdecznie po świętach. 

Bardzo Wam dziękuję za nadesłane 

prace, które są ładne i pomysłowe.  

Niestety przez najbliższe dwa 

tygodnie nie spotkamy się w szkole, 

ale dzięki temu możemy być zdrowi. 

Na pewno jesteście wypoczęci, więc możemy zaczynać naukę i 

zabawę. 

 

W najbliższych dniach dowiecie się jak powstaje film, poznacie 

piękne regiony Polski i zaplanujecie ciekawą wycieczkę. A w 

poniedziałek odbędziecie spacer po muzeach. 

Będzie ciekawie! 

 

CZWARTEK – 16 KWIETNIA 

Potrzebne będą: podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, stara skarpeta, ryż, sznurek, 

tasiemka, nożyczki. 

Krąg tematyczny: Utrwalić to, co piękne. 

Temat: Jak powstaje film? 

Cele: 

• dowiesz się jak powstaje film i ilu specjalistów nad nim pracuje 

• napiszesz kilka zdań o swoim ulubionym filmie 

• wykonasz zajączka ze starej skarpetki 



Skoro mamy rozmawiać o tym, jak powstają filmy- to zastanówcie się: 

Czy filmy są nam potrzebne? 

Jaki jest Twój ulubiony film? W jakim celu oglądasz filmy dla dzieci? 

Polecenie 1. 

Otwórz „czytankę” na stronie 45 i przeczytaj z uwagą opowiadanie  

pt.” Truskawa”. Odpowiedz na pytania: 

• Do której klasy chodził Kamil? 

• W jakim filmie wystąpił? 

• Jaka rolę odgrywał? 

• Od czego zaczął się dzień chłopca na planie filmowym? 

• Kogo poznał na planie filmowym? 

• Czego obawiał się Kamil po wyemitowaniu reklamy? 

 

 

W tworzeniu filmu bierze udział bardzo wiele osób. Najważniejsze z nich to: 

Scenarzysta — autor scenariusza, czyli zapisu przebiegu historii opowiadanej w 

filmie, rozmów pomiędzy postaciami oraz opisu poszczególnych scen. 

https://edukacjamedialna.edu.pl/media/cache/08/0c/080cc503f7bb6db8afe19047531daf3a.jpg


Aktor — osoba odgrywająca rolę; wciela się w jednego z bohaterów scenariusza. 

Operator kamery — odpowiada za piękno filmu, kształt obrazu i uchwycenie 

poszczególnych scen filmu za pomocą kamery. 

Reżyser — nadzoruje pracę całej ekipy filmowej; daje aktorom wskazówki, jak 

mają grać poszczególne sceny, a operatorom, jak mają je kręcić. 

Scenograf — przygotowuje scenografię, czyli buduje świat, w którym grają 

aktorzy. 

Producent — osoba dysponująca pieniędzmi na wykonanie filmu i zarządzająca 

tworzeniem filmu. 

Montażysta — specjalista, który składa fragmenty nakręconego filmu w jedną 

całość. 

Specjalista od efektów specjalnych — grafik komputerowy, który dodaje 

do obrazu filmowego niezwykłe, widowiskowe, często fantastyczne elementy, takie 

jak wybuchy, statki kosmiczne, smoki. 

Kompozytor — osoba odpowiedzialna za kompozycję muzyki i dźwięku do 

filmu. 

Kostiumograf— osoba odpowiedzialna za to, w co ubrani są aktorzy na planie i 

jak wyglądają postaci. 
 

Zobacz teraz, jak wygląda praca na planie filmowym: 

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

 

Polecenie 2. 

Otwórz Ćwiczenia do j. polskiego na str. 53 – ćw. 1. Na podstawie tekstu i filmu 

uzupełnij zdania czasownikami , odpowiednio zmieniając ich formę 

WSPANIALE! 

Teraz czasowniki z ramki zapisz w kolejności alfabetycznej (ćw. 1). 

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


Przerwa: zamień się na chwilę w małego kurczaka, który chodzi po domu i szuka 

mamy, wydaje różne dźwięki. Po drodze znajduje ziarenka, klepie się po 

brzuszku- są pyszne! 

Polecenie 3. 

Każdy z Was wie, że są różne rodzaje filmów: filmy dokumentalne, filmy 

przyrodnicze, filmy przygodowe, filmy rysunkowe i wiele innych, o których 

rozmawialiście w klasie drugiej. 

Wiecie już, że mogą być filmy czarno- białe, filmy z dźwiękiem, filmy nieme, 

filmy z żywymi bohaterami, filmy dla dorosłych i dla dzieci. 

Teraz połącz zdjęcia z odpowiednimi nazwami- ćw. 2/ str. 54 (ćw. do j. pol.). 

Polecenie 4. 

Dzisiaj będziecie z wizytą w filharmonii, by dowiedzieć się, ze tam odbywają się 

koncerty w wykonaniu orkiestr i innych zespołów. Zobacz, film trwa kilka minut. 

https://www.youtube.com/watch?v=W5dgRHiXoFI 

Kiedy wrócimy do szkoły- na pewno wybierzemy się na koncert 

 

 

 

do Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda. 

Zapamiętaj! 

FILHARMONIA- to miejsce, gdzie odbywają się koncerty w wykonaniu orkiestr i 
innych zespołów. Jest w niej duża sala koncertowa, mniejsza sala kameralna i 
sale prób dla chóru i orkiestry. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W5dgRHiXoFI


ORKIESTRA- to zespół osób grających na różnych instrumentach muzycznych. 
Kieruje nią DYRYGENT za pomocą batuty i odpowiednich ruchów rąk. 

 

Są różne orkiestry: kameralne, dęte albo symfoniczne. Kliknij w link i posłuchaj 

informacji o orkiestrze symfonicznej. Film trwa ok. 2 minuty. 

https://www.youtube.com/watch?v=UhxmIGMhC3Y 

 

Polecenie 5. 

A teraz potrzebne będą: stara skarpetka w dowolnym kolorze, ryż, nożyczki, 

sznurek, tasiemka lub wstążeczka. Może ta maskotka wystąpi w filmie? 

Wykonaj ZAJĄCZKA według podanej instrukcji- filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8 

Możesz przysłać zdjęcie swojej pracy! Wesołej zabawy! 

PAMIĘTAJ O BEZPIECZNYM KORZYSTANIU Z NARZĘDZI PLASTYCZNYCH!!! 

 

ZADANIE ! 

W zeszycie do języka polskiego lub komputerowo zapisz tytuł swojego 

ulubionego filmu. Napisz kilka zdań na jego temat:  

O czym opowiada?, 

 Dlaczego Ci się podoba? 

Wypowiedź powinna zawierać przynajmniej 6- 7 zdań. 

 Proszę ją przesłać do 20 kwietnia. 

PAMIĘTAJ! 

Tytuły filmów, podobnie jak tytuły książek, piszemy wielką literą i zwykle w 
cudzysłowie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UhxmIGMhC3Y
https://www.youtube.com/watch?v=wAVTm1nNFx8


 

 

PIĄTEK- 17 KWIETNIA 

Potrzebne będą: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty, Atlas geograficzny lub 

mapa Polski. 

 

 

Krąg tematyczny: Utrwalić, to co piękne. 

Temat: Cudze chwalicie, swego nie znacie. 

Cele: 

- przeczytasz i dokonasz analizy tekstu informacyjnego 

- napiszesz plan wycieczki 

- połączysz zdania pojedyncze w zdania złożone 

- obliczysz ilorazy typu 96 : 6 i sprawdzisz wyniki za      

pomocą mnożenia 

 

Dzisiaj przypomnimy sobie informacje o różnych regionach Polski, z którymi 

zapoznaliście się w poprzednim tygodniu. Nauczycie się dzielić duże liczby. 

Polecenie 1. 

Rachunek pamięciowy. 

Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: 

Lekcja 

Temat: Dzielenie w zakresie 100. 

 



Zadanie 1. 

Przez co dzielą się te liczby: 12, 18, 24, 36, 40. Zapisz podzielniki tych liczb pod 

właściwymi liczbami: 

12 dzieli się przez:   ……., …..,   

18 dzieli się przez: 

24 dzieli się przez: 

 

Zadanie 2. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 24 i w zadaniu 1 zobacz, jak dzielimy 

duże liczby? 

Aby podzielić dużą liczbę, rozkładamy ją na dwie takie liczby, aby 
każda z nich dzieliła się przez daną liczbę. 
 

Przykłady: 

60 : 3 = 30 : 3 + 30 :3 = 10 + 10 = 20 

96 : 6 = 60 : 6 + 36 : 6 = 10 + 6 = 16 

Wykonaj zad. 3 i 4 ze str. 24- zadania z Podręcznika do matematyki. 

Obliczenia i odpowiedzi zapisz w zeszycie. 

Przerwa:  ćwicz w rytm piosenki- kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

 

Polecenie 3. 

Trochę zabawy związanej z wczorajszym tematem. 

Wykonaj poniższe zadania: 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


Zadanie 3. 

Jesteś scenografem. Tworzysz scenografię lasu. Masz do dyspozycji 35 drzewek. 

Zaprojektuj dekorację tak, by drzewka rosły w 5 równolicznych rzędach.  

Narysuj rozwiązanie w zeszycie. 

Zadanie 4. 

Jesteś charakteryzatorem. Masz 7 pudełek kosmetyków do malowania twarzy z 

tuzinem farbek w każdym pudełku. Ile farbek masz łącznie? 

Zapisz rozwiązanie w zeszycie. 

Zadanie 5. 

Scena w filmie rysunkowym będzie się rozgrywała na Farmie Kaczora Donalda. 

Kaczor będzie zbierał jaja w kurniku, a potem sprzeda na targu 5 mendli. Ile jaj 

muszą przygotować filmowcy?  

Zapisz rozwiązanie w zeszycie. 

Polecenie 4. 

Otwórz „czytankę” na stronie 48, 49 i przypomnij sobie informacje o regionach 

Polski . 

Przeczytaj informacje o każdym regionie dotyczące położenia oraz przyrody. 

Teraz otwórz ćwiczenia do j. polskiego na str. 55 i wykonaj ćw. 1 i 2: 

Ćw. 1- podpisz każdą mapkę nazwą regionu Polski 

Ćw. 2- wpisz elementy charakterystyczne dla danego regionu, o których 

przeczytałeś w tekście z „czytanki”. 

Polecenie 5. 

Na przedstawionej poniżej mapie Polski lub w Atlasie wskaż miejscowość, w 

której mieszkasz.  

Jaki to region?  

Poproś o pomoc Dorosłego. 



 

 

 

 

 



 

Polecenie 6. 

Przygotowuję się do wycieczki. Jak to zrobić? 

Otwórz Ćwiczenia do języka polskiego na str. 56 i wykonaj ćw.4. Połącz dwa 

pasujące do siebie zdania w jedno i zapisz je w zeszycie. 

Do łączenia zdań posłużą wyrazy: więc, ponieważ, dlatego. 

Zapis w zeszycie do j. polskiego: 

Lekcja 

Temat: Planuję wycieczkę. 

Przerwa: ćwicz w rytmie piosenki, kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

Polecenie 7. 

Gdzie można znaleźć informacje na temat ciekawych miejsc w Polsce i jak 

zaplanować wycieczkę? 

Dowiesz się wykonując ćw. 5 str. 56 oraz ćw. 7 str. 57 

 

Polecenie 8. 

Zaplanuj wycieczkę w jedno z miejsc pokazanych na zdjęciach w „czytance” lub 

w miejsce wybrane przez Ciebie.  

Zadanie ułatwią Ci pytania pomocnicze zawarte w ćw. 8 str. 57. 

Zapisz program w zeszycie do j. polskiego. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


 

PONIEDZIAŁEK – 20 KWIETNIA 

Potrzebne będą: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty 

Krąg tematyczny: Utrwalić, to co piękne. 

 

Temat: Takie niezwykłe miejsca. 

Cele: 

• przeczytasz i przeanalizujesz tekst informacyjny o muzeach 

• uzupełnisz wyrazy z ó, u, rz, ż, ch, h 

• rozwiążesz łamigłówki  

• sprawdzisz się w dodawaniu liczb w zakresie 100 

Polecenie 1. 

Oblicz działania, uporządkuj wyniki od najmniejszego do największego. 

81 : 9 = 7 · 4 = 21 :7 = 8 · 4 = 56 : 8 3 · 6 = 

Z U M M U E 
 

Odczytaj hasło dnia! Przeczytaj poniższe wyrazy i ich wyjaśnienia! 

 

Muzeum – instytucja kultury powołana w celu gromadzenia, badania 

oraz opieki nad obiektami posiadającymi wartość historyczną bądź 

artystyczną.  

Eksponat - przedmiot ustawiony na pokaz w muzeum. 



Zbiory muzealne – kolekcja wszystkich przedmiotów mających wartość 

historyczną. 

Kustosz- pracownik muzeum, który opiekuje się zbiorami. 

 

Polecenie 2. 

Otwórz „czytankę” na str. 50 i przeczytaj uważnie tekst „Muzea dla 

wszystkich”. 

Zadanie 1. 

Poproś Dorosłego, by pokazał Ci na mapie Polski, gdzie znajdują się 

muzea wymienione w tekście. 

Zadanie 2. 

Porozmawiajcie o tym, jakie niezwykłe eksponaty można zobaczyć w 

tych muzeach. 

A teraz macie możliwość zwiedzenia jednego z nich. 

Zapraszam! Kliknij w link: 

https://www.youtube.com/watch?v=UxgAyKGKlL4 

A pamiętacie w jakim muzeum piekliśmy i dekorowaliśmy pierniczki? 

To Muzeum Etnograficzne w Ochli. Jest blisko naszej miejscowości i na pewno 

jeszcze nie jeden raz będziemy je zwiedzać. 

 

TROCHĘ ZABAWY! 

Otwórz ćwiczenia do j. polskiego i wykonaj ćw. 1 i 2 ze str. 58, a zdobędziesz 

wiele ciekawych informacji o muzeum techniki  albo o muzeum zabawek. 

Powodzenia! 

ZADANIE DODATKOWE 

Jeśli chcesz dowiedzieć jeszcze więcej ciekawych informacji o muzeach i ich 

eksponatach- wykonaj ćw. 3 i 4 ze str. 59 (Ćw.- j. polski). 

https://www.youtube.com/watch?v=UxgAyKGKlL4


 

Polecenie 4. 

Rachunek pamięciowy. 

Wykonaj obliczenia: 

80 – 25 = 

65 – 34 = 

78 – 47 = 

35 + 26 = 

28 + 37 = 

50 – 27 = 

69 – 37 = 

39 + 26 = 

44 + 38 = 

Jaki czas? Ćwicz nadal, a będziesz Mistrzem! 

 

 

Polecenie 5. 

Sprawdzian . Na Eduelo masz test do rozwiązania- dodawanie w zakresie 100. 

https://www.eduelo.pl/ 

Test 5 jest sprawdzianem z dodawania w zakresie 100 i będzie oceniony. 

Należy go rozwiązać w dniu dzisiejszym (poniedziałek) do godz. 18.00. 

Powodzenia! 

W piątek będzie Test 6- sprawdzian z odejmowania w zakresie 100. 

https://www.eduelo.pl/


 

Polecenie 6. 

Podsumowanie: 

Dokończ zdanie: 

Muzea są potrzebne, ponieważ …….. 

Dzisiaj nauczyłem się ……….. 

 

 

Dla ciekawskich! 

Możesz zwiedzić Muzeum- Zamek Królewski w Warszawie. Kliknij w link 

poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=_clyWPD3uAc 

 

Do następnego spotkania! Miłej nauki! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_clyWPD3uAc

