
                                                                                            Zielona Góra, 28 kwietnia 2020r. 

 

 

 

 
 

                                                      Witam! 
            Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i chętni do podejmowania 

nowych zadań. Zapraszam do wspólnej nauki i zabawy. 

 

           Na dzisiejsze spotkanie przygotujcie: podręczniki i ćwiczenia 

z edukacji polonistycznej i matematycznej, zeszyty i przybory 

szkolne, piórko oraz dwie kostki do gry. 

 

WTOREK - 28 KWIETNIA 2020r. 

Temat: Na lotnisku. 

 
Cele: 

• przeczytasz opowiadanie i tekst informacyjny o transporcie  

lotniczym, 

• ocenisz zachowanie bohaterów opowiadania,  

• poznasz rodzaje transportu lotniczego, 

• wypowiesz się na temat zachowania na lotnisku,  

• poćwiczysz pisanie liczb trzycyfrowych i ich porównywanie. 

 

Edukacja polonistyczna 

   Na dzisiejszych zajęciach będziemy mówić o transporcie lotniczym 

- transporcie powietrznym (czyli przemieszczanie drogą powietrzną 

osób lub towarów) w którym środki transportu stanowią statki 



powietrzne - samoloty i śmigłowce. Transport powietrzny (lotniczy) 

to najnowocześniejszy rodzaj transportu. Pozwala na bardzo szybkie 

dotarcie do wyznaczonego celu. 

 

Samolot 

 

 
 

 

Śmigłowce 

 

 
 

Odpowiedz na pytania: 

- Czy leciałeś samolotem? ( jeżeli tak, to odpowiedz na pozostałe 

pytania) 

- W jakich sytuacjach korzystałeś z transportu lotniczego? 

- Co najbardziej podobało się tobie podczas lotu? 

- Jak przebiegał start i lądowanie samolotu? 

- Dlaczego niektórzy ludzie nie lubią lądowania? 

- Kto opiekuje się podróżnymi w czasie lotu? 

 

Otwórz podręcznik na s.69.  



- Przeczytaj tekst informacyjny na temat rodzajów samolotów ze 

względów na ich przeznaczenie. 

- Wykonaj ćwiczenia na s.76 (ćwiczenia część 3) 

           ćw.1 s.76 

Odpowiedz w zeszycie na pytania dotyczące transportu lotniczego. 

Możesz skorzystać z podpowiedzi. 

           ćw.2 s.76 

Podpisz zdjęcia samolotów, wpisując wyrazy do odpowiednich 

okienek. 

 

Dla ciekawych świata 
- Obejrzyj film, pt.: " Historia lotnictwa " 

Kliknij w link:  https://www.cda.pl/video/2546280ff 

 

Zrób przerwę, otwórz okno i wykonaj "Dmuchanie piórka" (wdech 

nosem i długi wydech ustami dmuchając na piórko). 
 

Edukacja społeczna 

Temat: Jesteśmy w porcie lotniczym. Jesteśmy pasażerami. 

 
 Obejrzyj film, pt.: " Na lotnisku (Lotnisko Chopina w Warszawie)". 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=LQp-3Sgxjig 

 

Lotnisko Chopina na warszawskim Okęciu to największy port lotniczy 

w Polsce, oferujący ponad 100 połączeń do różnych miast na całym 

świecie. Na lotnisku są miejsca odpraw celnych i paszportowych, 

poczekalnie, sklepy, punkty gastronomiczne,  pomieszczenia służby 

ochrony i kontroli bezpieczeństwa, hotel i parking. Do obsługi portu 

lotniczego oraz w samolocie jest zatrudnionych dużo osób, np.: piloci, 

stewardessy/stewardzi, bagażowi, obsługa lotniska, celnicy, 

mechanicy. Ruchem na płycie lotniska kierują kontrolerzy ruchu 

lotniczego. Bez ich zezwolenia samolotom i samochodom służb 

technicznych nie wolno poruszać się po płycie.  

 

Otwórz podręcznik na s. 70 

Przeczytaj opowiadanie R.Witka pt.: "Jak wylecieć z lotniska".  

Zastanów się i odpowiedz:  

- Dlaczego chłopcy zostali wydaleni z lotniska? 



- Co było niedopuszczalne w ich zachowaniu? 

- Dlaczego tak dokładnie sprawdza się bagaż; w tym bagaż podręczny, 

   podróżujących osób? 

- Jak można uniknąć sytuacji, która spotkała chłopców? 

 

Jakie czynności wykonuje pasażer na lotnisku przed odlotem - 

czytanie i uzupełnianie instrukcji zachowania się na lotnisku. (ćw.3 

s.77). 

 

Nadawanie tytułów ilustracjom przedstawiającym czynności 

pasażerów na lotnisku. Porównanie do czynności opisanych 

w opowiadaniu (ćw.4 s.77). 

 

                    Zrób przerwę na drugie śniadanie! 

 

Edukacja matematyczna 

Temat: Budowa liczby trzycyfrowej - zapisywanie liczb, 

porównywanie. 

 
Rachunek pamięciowy 

Rzucaj dwiema kostkami do gry. Z wyrzuconych oczek utwórz dwie 

liczby (np. 23 i 32), porównaj utworzone liczby, w których jedna cyfra 

raz wskazuje rząd jedności, raz rząd dziesiątek. 

 

Na dzisiejszych zajęciach omówimy liczbę trzycyfrową, jak ją 
zapisujemy i jak odczytujemy. 

 

Obejrzyj film pt.: "Dziesiątkowy układ pozycyjny". 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=7iL9cMeIcUc 

Otwórz podręcznik na s.30 i wykonaj: 

      zad.1 s.30 

Popatrz, ile jest kwadracików w każdym kolorze. Odczytaj, ile 

kwadracików jest razem. 

 

Otwórz zeszyt i zapisz: 

Temat: Liczba trzycyfrowa. 



                  
 

      zad.2 s.30 

Odczytaj liczby i zapisz je w zeszycie. Zaznacz odpowiednimi 

kolorami cyfrę jedności, cyfrę dziesiątek i cyfrę setek. 

 

     zad.3 s.30 

Z podanych liczb ułóż liczby trzycyfrowe i zapisz w zeszycie. 

 

Wykonaj ćw. na s 39 i 40 

              ( zrób zdjęcie ćw.4 s.40 i wyślij) 
 

 

ŚRODA - 29 kwietnia 2020r 

Temat: Ciekawe pojazdy. 
                                 

Cele: 

• przeczytasz tekst informacyjny o nietypowych pojazdach, 

• rozwiążesz rebusy i zagadki związane z pojazdami, 

• poćwiczysz dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych, 

• zaprojektujesz nietypowy pojazd. 

 

Edukacja polonistyczna 
 

Na początek zabawimy się w pomysłowe przekształcanie - twórcza 

zabawa rysunkowa. 

Przygotuj kartkę z bloku rysunkowego  i ołówek. Wykonuj kolejno 

moje polecenia: 

- Narysuj koło ... 



- Przy użyciu jak najmniejszej liczby elementów zmień koło w kwiat 

... 

- Kwiat zamień w pojazd ... 

     Mam nadzieję, że twoja praca jest bardzo pomysłowa. 

Otwórz podręcznik i przeczytaj tekst informacyjny pt.; "Dziwne, 

niezwykłe, nietypowe " na s.78 

Odpowiedz na pytania pod tekstem. 

Obejrzyj film o nietypowych pojazdach na naszych drogach. 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=bPT1NRqtYCU 

 

Zobacz fotografie nietypowych pojazdów: 

 

 

      

 

 

     
Otwórz ćwiczenia na s.78, 79 

Ruszaj głową nawet w chmurach! - rozwiązywanie rebusów 

i zagadek. 

                              Powodzenia! 

 

 



Edukacja matematyczna 

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb trzycyfrowych.  
 

Rachunek pamięciowy: 

Rzucaj trzema kostkami do gry. Z wyrzuconych oczek utwórz liczby 

trzycyfrowe we wszystkich możliwych kombinacjach i wpisz je do 

tabelki w układzie pozycyjnym cyfr. 

 

 

 

 

 

 

Otwórz podręcznik na s.31 i wykonaj: 

      zad.1 s.31 (dokładnie przeanalizuj treść zadania) 

  Zauważ tam, że: 

 

 
 

 

 

     s       d        j     liczba 

    

    

    



 

Żeby lepiej zrozumieć obejrzyj film "Dodawanie dziesiątek i setek". 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=OhyWW84p9ho 

 
Poćwicz też odejmowanie. 

 
 

 

Obejrzyj film : 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=OhyWW84p9ho 

 

Poćwicz dzisiejsze zdobyte wiadomości.  

Wykonaj zadania z podręcznika na s.31 

                                zad.4 s.31 

Wybierz po dwa przykłady z każdej kolumny do wykonania 

w zeszycie. 

 

Poćwicz dzisiejsze zdobyte wiadomości: 

          ćwiczenia na s.41 

                          (zrób zdjęcie i wyślij) 
 



Edukacja plastyczna 
Temat: Projektowanie własnego nietypowego pojazdu. 

 

Przygotuj potrzebne przybory: blok rysunkowy, wycinanki lub kredki,  

mazaki, klej i nożyczki. 

 

Wymyśl i narysuj lub wyklej z wycinanki własny , niezwykły , 

wymyślony pojazd. 

Prace wykonane przez innych uczniów: 

 

               
 

 

                                                     Życzę wspaniałych pomysłów! 

                                  ( zrób zdjęcie i wyślij) 
 

Ps. 

Dbaj o higienę! 
Pracuj systematycznie! 

                                                                    Powodzenia! 


