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                                                                      Witam Was! 
       Zapraszam do wspólnej nauki i zabawy. Mam nadzieję ,że 

poradziliście sobie z wykonaniem poprzednich zadań. 
 

Na dzisiejsze spotkanie przygotujcie: podręczniki i ćwiczenia do 

edukacji polonistycznej, słownik ortograficzny , książkę do muzyki, 

przybory szkolne oraz talerz z wodą, korek, igłę, taśmę i magnez. 

 

 

CZWARTEK - 23 KWIETNIA 2020 r. 

Temat : Wędrówki z kompasem. 
 

Cele: 

- przeczytasz opowiadanie i tekst informacyjny, 

- poznasz budowę i działanie kompasu, 

- wyznaczysz kierunki świata, 

- napiszesz poprawnie wyrazy z -om, 

- nauczysz się piosenki, 

- wykonasz kompas. 

 

Edukacja polonistyczna 

 

Wiosenna pogoda, śpiewy ptaków, budząca się do życia przyroda 

zachęca nas do spacerów ,  wędrówek i wycieczek. Żeby dotrzeć 
do wyznaczonego celu musimy dobrze orientować się w terenie. 

Pomocnym urządzeniem może być kompas. 



Co to jest kompas? 
Kompas jest urządzeniem , które służy do wskazywania kierunku 

północnego, pozwala określić nasze położenie względem czterech 

stron świata. 

 

 Jak jest zbudowany kompas? 
Kompas zbudowany jest z igły magnetycznej, która swobodnie obraca 

się, z podziałki kątowej (tzw. róży wiatrów), na której naniesione 

zostały odpowiednimi międzynarodowymi symbolami  północ, 

południe, wschód i zachód.  

Symbole : 

Północ oznaczona jest literą N, południe S, wschód E, zachód W. 

Igła magnetyczna działa dzięki temu, że jest namagnesowana, 

wskazuje zawsze kierunek linii pola magnetycznego. 

          KOMPAS                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Otwórz podręcznik na s.60 i przeczytaj opowiadanie Małgorzaty 

Węgrzeckiej pt.: "Naprzeciwko północy". Odpowiedz na pytania 

pod tekstem. 

• Wyszukaj w tekście fragment opisujący wędrówkę harcerzy. 

Zaznacz ich trasę na mapie - ćw.1 s. 70 

• Rozwiąż krzyżówkę  - utrwal pisownię wyrazów z cząstką -om 

              ćw. 2 s.70 

• Uzupełnij zdania wyrazem KOMPAS 

               ćw.3 s.71 

 



Obejrzyj film pt.: "Wyznaczanie kierunków świata". 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=1y_aH7dzxio 

Przeczytaj tekst informacyjny "Wyznaczamy kierunki" (podręcznik 

s.62). Na podstawie filmu i tekstu informacyjnego dowiesz się : Jak 

wyznaczyć kierunki świata bez kompasu? 

 

Edukacja muzyczna 

Temat: Nauka piosenki pt.:" Hej, ho, żagle staw!". Poznanie 
pojęcia : szanta. 

 

Muzyczne powitanie 

Zaśpiewaj  gamę: 

 
 

  

Utrwal piosenkę pt.:" Wielkanocna piosenka". 

     Dzisiaj nauczysz się śpiewać piosenkę żeglarzy. Wysłuchaj jej 

i odpowiedz na pytania. 

Kliknij w link : https://www.youtube.com/watch?v=H-MlciGOF6M 

 

- Jakie czynności wykonywane na statku opisuje piosenka? 

- Jakie plany co do rejsu ma bohater piosenki? 

 

Otwórz książkę do muzyki  na s.72 i przeczytaj kilka razy tekst  

piosenki, żeby zapamiętać słowa. 

 

Zaśpiewaj piosenkę  - wykorzystaj nagranie. 

 

Poznałeś nowy gatunek piosenki o tematyce morskiej, czyli szantę. 
Tego typu pieśni są wykonywane w wielu krajach, a ich 

charakterystyczną cechą jest to, że w tekście często występują różne 

żeglarskie komendy. 

 Przeczytaj na temat szanty w podręczniku do muzyki na s.73. 

 Przepisz do zeszytu z muzyki: Co to jest szanta? 



 

 

Edukacja techniczna 

Temat: Wykonanie kompasu w warunkach domowych. 

 

Kompas jest bardzo pomocnym urządzeniem. Pomaga nam znaleźć 

drogę, wyznaczyć kierunki świata. W kompasie jest igła 

magnetyczna, która zawsze wskazuje północ.  

 

 

Przygotuj potrzebne materiały do wykonania kompasu:  talerz 

z wodą, korek, igłę, taśmę, magnez. 

 

Obejrzyj film pt.: "Jak zrobić kompas domowym sposobem". 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=3Bj99MhAA3s 

  

Instrukcja wykonania jest zawarta w filmie. 

Do eksperymentowania zaproś domowników. 

                                   Udanej zabawy! 

 

 

 

 

PIĄTEK - 24 kwietnia 2020r. 

Temat: Podróżujemy po lądzie. 
 

Cele: 

- przeczytasz opowiadanie i tekst informacyjny oraz wypowiesz się na 

ich temat, 

- poznasz rodzaje transportu samochodowego i kolejowego, 

- uzupełnisz dialog między kupującym bilet a kasjerką, 
- poćwiczysz dodawanie i odejmowanie setek w obliczeniach 

związanych z długością wyrażoną w metrach i kilometrach. 

 

Edukacja polonistyczna 
 

Wyruszamy w podróż różnymi środkami transportu. 

Co to jest transport? 



Transport to przewóz ludzi i towarów. Transport może być lądowy, 

wodny i powietrzny. 

Na dzisiejszych zajęciach będziemy rozmawiać o transporcie 

lądowym, który dzielimy na samochodowy i kolejowy. 

 

Otwórz podręczniki na s.63 i zapoznaj się z tekstem informacyjnym 

na temat transportu lądowego. 

Odpowiedz na pytania: 

- Do czego są nam potrzebne środki transportu? 

- Dlaczego środki transportu są tak ważne dla ludzi? 

- Co by było, gdyby nie było samochodu, autobusu, pociągu? 

Przeczytaj opowiadanie R. Witka "Duch pociągowy". na s.64,65 

i powiedz: 

- Jakimi rodzajami pociągów chciał podróżować duch pociągowy? 

- Opowiedz, co się działo w pociągu podczas podróży ducha. 

• Wykonaj ćwiczenia na s.72  - wklej na wagonach odpowiednie 

znaczki informacyjne z wyklejanki. 

• Ułóż dialog - ćw.4 s.73                                                                                             

Trzeba kupić bilet na pociąg. W tym celu musisz udać się do 

kasy biletowej na dworcu . Uzupełnij swoją rozmowę z kasjerką.                                                                                                                              
                 

                                                  ( wykonaj zdjęcie i wyślij) 
Otwórz zeszyt do języka polskiego i zapisz : 

Temat: Podróżujemy po lądzie. 

          ćw.6 s.73 

( połącz pasujące do siebie części zdań i zapisz rymowanki ) 

 

Zrób przerwę i wykonaj podskoki obunóż w przód i w tył (10x ). 

 

Edukacja matematyczna 

Temat: Dodawanie i odejmowanie setek w zakresie 1000. 

Wprowadzenie pojęcia kilometr. 
 

Rachunek pamięciowy 

- Licz setkami w zakresie 1000 . 

- Wymień wszystkie setki poniżej 500. 

- Wymień setki będące sąsiadami liczby 300. Jaka jest ich suma? 



- Wymień setki będące sąsiadami liczby 700. Jaka jest ich różnica? 

Otwórz podręcznik do matematyki na s.28. 

Wykonaj zad.1 s.28 ( Jaka to liczba? - zgadywanka matematyczna). 

 

 Przypominamy i utrwalamy jednostki długości 

Znamy już jednostki długości: 

 milimetr - mm, centymetr - cm, metr -m 

 

                1mm 

                1cm = 10 mm 

          1 m = 100 cm = 1000 mm                      

 

  Większą jednostką długości od poznanych jest kilometr. 

                   

     1 kilometr  to 1000 metrów 

               1 km = 1000 m 

  

   Co możemy mierzyć  w kilometrach? np.: 

   - odległość między miastami, 

   - długość granicy Polski, 

   - długość rzek. 

Jednostki długości są powszechnie używane. 

 

Otwórz zeszyt do matematyki i zapisz: 

Temat: Kilometr - jednostka długości. 

      1 kilometr = 1000 metrów 

                1km = 1000m 

Rozwiąż zadania z podręcznika do matematyki: 

   zad.2 s.28 ( oblicz łączną długość odcinków drogi) 

   zad.3 s.28 (Ile brakuje do kilometra?) 

Rozwiązania zadań zapisz w zeszycie do matematyki. 

 

               Zrób przerwę na drugie śniadanie. 

 

Otwórz ćwiczenia do matematyki i rozwiąż zadania na s. 36 i 37 

Czytaj uważnie polecenia! 

Pisz starannie! 



 

 

PONIEDZIAŁEK - 27 kwietnia 2020 r. 

Temat: Statki na widnokręgu. 
 

Cele: 

- przeczytasz wiersz i tekst informacyjny o jednostkach pływających, 

- poznasz rodzaje transportu wodnego, 

- poprawnie napiszesz czasowniki z literą ą i ę, 
- napiszesz opowiadanie, 

- poćwiczysz dodawanie i odejmowanie setek w obliczeniach 

związanych z ważeniem. 

 

Na dzisiejsze spotkanie przygotujcie: podręczniki i ćwiczenia do 

edukacji polonistycznej i matematycznej, atlas, zeszyty i przybory 

szkolne. 

Edukacja polonistyczna 
Przeczytaj uważnie! 

Ludzie od bardzo dawna korzystali z wodnych środków transportu. 

Pierwszymi łodziami, które zbudował człowiek, były dłubanki - 

wykonane z pni drzew, z których wydłubywano środek. Pierwsze 

tratwy i różnego rodzaju łodzie były poruszane za pomocą wioseł, 

przy użyciu siły mięśni ludzkich. Szukając innego napędu dla łodzi niż 

wiosłowanie, wynaleziono łodzie żaglowe. Za ich wynalazców uważa 

się Egipcjan, którzy pływali po Nilu już przed pięcioma tysiącami lat. 

Ten wynalazek rozpoczął okres dalekich podróży  morskich 

i odkrywania dalekich lądów. Rozwój techniki spowodował, że zaczęły 

się pojawiać statki rzeczne napędzane parą wodną oraz statki 

z silnikami spalinowymi. Stosowano w nich podobne silniki jak 

w parowozach. Dzięki temu uniezależniono statki od siły ludzkich 

mięśni. 

Obrazy wodnych środków transportu: 

Dłubanka 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Tratwa 

 
 

 Łódź żaglowa 

 
 

 

 Statek 

 
 

Otwórz podręcznik na s.66 

Przeczytaj wiersz Tomasza Plebańskiego pt.:" O statkach dużych 

i małych" - wyszukaj w tekście fragmentów z nazwami środków 

transportu wodnego. Powiedz jakie jest ich przeznaczenie. 



Dokonaj podziału na statki pływające po rzekach i pływające po 

morzach - transport śródlądowy i morski. 

Otwórz ćwiczenia z edukacji polonistycznej na s.74 

 Wykonaj ćw.1 s 74    

Przeczytaj informacje na temat transportu wodnego.. podkreśl nazwy 

statków i łodzi. Ułóż i zapisz trzy pytania do tego tekstu. 

 

ćw.4 s 74 

Rozwiąż rebus. 

ćw.5 s. 75 

Uzupełnij zdania czasownikami. 

 

Piszemy opowiadanie - podręcznik s.68 

Utrwalamy wiadomości: 
Każde opowiadanie składa się z trzech części: 

• wstęp 

•  rozwinięcie ( to najdłuższa część opowiadania) 

• zakończenie 

                Każdą część zaczynaj od akapitu! 

  Przeczytaj wstęp do opowiadania (podręcznik s.68) i wymyśl  
dalszy ciąg tej historii. Wykorzystaj w swoim opowiadaniu 

słownictwo zgromadzone w ramce. 

 Nadaj tytuł swojemu opowiadaniu. Przepisz do zeszytu. 

                                                   (zrób zdjęcie i wyślij) 
 

 

Edukacja matematyczna  

Temat: Dodawanie i odejmowanie setek - odczytywanie danych 

z diagramu. Wprowadzenie pojęcia tona. 
 

Rachunek pamięciowy 

 

Kliknij w link: https://www.eduelo.pl/quiz/122/podglad/ 

     

      (Wykonaj zadania z części 1)  

                                    Powodzenia! 

 

Dzisiaj przypominamy i utrwalamy jednostki masy. 



Znamy już jednostki masy: 

gram - g, dekagram - dag, kilogram - kg 

 

                         1g 

                 1 dag = 10g 

         1 kg = 100 dag = 1000 g    

 

Większą jednostką masy od pozostałych jest tona. 

   

         1tona = 1000 kilogramów 

               1t = 1000 kg 

 

 
Obejrzyj film pt.:" Jednostki masy - wprowadzenie ". 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=UkBtPqXV1nk 

 

Zapisz w zeszycie do matematyki: 

Temat: Tona - jednostka masy. 

              1 tona = 1000 kg 

                     1t = 1000 kg 

 
Otwórz podręcznik na s.29 

Wykonaj zad. 1 s.29 

Odczytaj z diagramu, ile waży każde zwierzę, odpowiedz na pytania. 

 

                    Zrób przerwę na drugie śniadanie. 

 

Wykonaj zadania w ćwiczeniach na s.38 
 

                                    ( zrób zdjęcie i wyślij ) 
 

 

Edukacja przyrodnicza 

Temat: Wodne wyprawy - podróż po mapie szlakami wodnymi. 

 
      Zapraszam na wycieczkę po mapie Polski. 



 Otwórz atlas geograficzny na stronie z mapą fizyczną POLSKI lub 

wyszukaj mapę Polski w Internecie . Wpisz w "Google" hasło : mapa 

fizyczna Polski. 

 - Określ kierunki świata, 

 
 

 - pokaż na mapie Polski miejsca, na których może odbywać się 
transport wodny największych i najdłuższych rzek ( Wisły, Odry ) 

i jezior, 

 - wskaż na mapie Morze Bałtyckie, porty handlowe ( Szczecin, 

Gdańsk, Gdynia)  oraz porty rybackie (Ustka, Władysławowo, 

Świnoujście, Łeba, Darłowo). 

 - odpowiedz na pytanie - W którym kierunku należy się udać, aby 

dotrzeć do tych portów z naszej miejscowości? 

 

Sprawdzam siebie! 

Rozwiąż quiz pt.: "Mapa i kierunki świata". 

Kliknij w link:  https://www.eduelo.pl/quiz/58/podglad/ 

 

Ps. Pracuj systematycznie! 

Dbaj o higienę!       Powodzenia! 


