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Witam! 

Dzisiaj kolejny dzień z serii 
WIOSENNYCH ZADAŃ. Mam 

nadzieję, ze poprzednie zostały przez Was doskonale wykonane. 
Sprawdziłam test z matematyki i jestem zadowolona z Waszych 
wyników. Brawo! 

 

CZWARTEK – 23 KWIETNIA 

Krąg tematyczny: Pobudka. 

Potrzebne będą: podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, nożyczki, kolorowe kartki, 
klej, kartka z małego bloku rysunkowego. 

Temat: Po śladach wiosny. 

Cele: 

 przeczytasz opowiadanie i nakreślisz trasę wędrówki bohatera 
 opiszesz forsycję 
 wykonasz pracę plastyczną 
 utrwalisz piosenkę 

Dzisiaj dowiecie się, że uważna obserwacja przyrody może 
przydać się w różnych sytuacjach życiowych. 



Polecenie 1. 

Otwórz „czytankę” na str. 55 i przeczytaj uważnie tekst pt. „Z wiosną na 
ratunek” i odpowiedz na pytania.: 

 Co się wydarzyło podczas spaceru Jaśka i jego taty po lesie? 
 Wyjaśnij,  w jaki sposób uważna obserwacja przyrody przydała się 

Jaśkowi w trudnej sytuacji. 

Teraz już wiemy, że: 

Uważna obserwacja otoczenia jest warunkiem dobrej 
orientacji w terenie. 

 

Na podstawie tekstu narysuj trasę wędrówki Jaśka- Ćw. do j. polskiego 

Ćw. 1 /str. 64 (kropki). 

Polecenie 2. 

W ćw. 2 na str. 64 pomaluj ramki z wyrazami takim samym kolorem, w jakim 
jest ramka pasującego do nich czasownika. Następnie ułóż i zapisz w zeszycie 
dwa zdania z utworzonymi połączeniami wyrazowymi. 

Lekcja 

Temat: Po śladach wiosny. 

 

Przerwa: poproś dorosłego o czytanie tekstu. Ty w tym czasie pokazuj ruchem 
ciała i gestami usłyszane treści: 

Wiosną coraz częściej świeci i przygrzewa słońce, posyłając swoje promyki na 
ziemię. Czasem spadnie wiosenny deszczyk. Na łąkach zielenią się trawy i 
zakwitają pierwsze kwiaty. Z dalekich krajów powracają ptaki. Z zimowego 
snu budzą się zwierzęta. Wiosną chce się skakać i tańczyć. 

OPIS ROŚLINY 



Polecenie 3. 

Otwórz „czytankę” na str. 57. oraz zeszyt do j. polskiego. 

Na ilustracji możesz zobaczyć krzew forsycji- przyjrzyj mu się uważnie. 
Sprawdź, czy masz taki w swoim ogródku. 

Przy pomocy pytań i zgromadzonego słownictwa (na dole strony w 
„czytance”) opisz krzew. 

Opis wykonaj w zeszycie lub komputerowo i prześlij na mój adres. 

Termin: 1 maja 2020 r. 

 

 

WIOSENNY KRAJOBRAZ Z FIGUR GEOMETRYCZNYCH 

Polecenie 4 

W tym celu przygotuj sobie: 

 powycinaj nożyczkami z kolorowych kartek różne figury geometryczne 
 figury mogą być różnej wielkości  
 na  kartce  z wielkości małego bloku rysunkowego ułóż kompozycje 

przedstawiającą wiosenny kwiat lub wiosenny krajobraz 
 przyklej elementy klejem i praca gotowa 

Możesz przysłać zdjęcie lub schować do teczki, w której zbierasz swoje prace. 

Polecenie 5. 

Przypomnij sobie i utrwal piosenkę „Pan komputer”. Należy znać na pamięć 

pierwszą zwrotkę i refren. Podręcznik do muzyki- str. 64. 

 

 

 



 

 

 

 

PIĄTEK– 24 KWIETNIA 2020 R. 

Krąg tematyczny: Pobudka. 

Potrzebne będą: lektura, ćwiczenia , zeszyty 

Temat: Na wiosnę wszystko się zmienia. 

 

 

NASZA LEKTURA 

 

 

Cele: 

 wypowiesz się na temat bohaterów baśni „Brzydkie kaczątko” 
 nadasz tytuły wydarzeniom z baśni 
 napiszesz list do wybranego bohatera 
 będziesz dodawał, odejmował i porównywał pełne setki 

 

Polecenie 1. 

Rozgrzewka matematyczna. 

 policz od 1 do 10 i odwrotnie. 
 licz dziesiątkami od 10 do 100 i wstecz. 

 
 



 dokończ: 

 2 dziesiątki to liczba 20,  3 dziesiątki to liczba ………,   4 dziesiątki to liczba …… 

5 dziesiątek to liczba 50,   6 dziesiątek to liczba ……., 7 dziesiątek to ………., 

8 dziesiątek to liczba  ……….., 9 dziesiątek to liczba …….., 10 dziesiątek to liczba 
………… 

100 to liczba trzycyfrowa 

 

Liczby trzycyfrowe. 

Otwórz Podręcznik do matematyki na str. 27 i przeanalizuj zad. 1. 

 

Policz setkami  od 100 do 1000 i wstecz 

100- 200- 300- 400- 500- 600- 700- 800-  900-1000 

1000- 900 -800- 700- 600- 500- 400- 300-  200-100 

Zapisz w zeszycie do matematyki liczby z zad. 1 cyframi i słowami: 

Lekcja 

Temat: dodawanie, odejmowanie i porównywanie pełnych setek. 

100 – sto 

200 – dwieście 

300 – trzysta 

400 – czterysta 

500 – pięćset 

600 – sześćset 

700 – siedemset 



800 – osiemset 

900 – dziewięćset 

1000 – tysiąc 

Polecenie 2. 

Otwórz Ćwiczenia do matematyki i wykonaj ćw. ze strony 34; 

Ćw.1 – porównaj liczby 

Ćw. 2 – policz pieniądze 

Ćw. 3 – oblicz sumy i różnice 

Ćw. 4 – oblicz obwód  prostokątnej działki o szerokości 200 m i długości 300 m. 

Narysuj tę działkę tak, żeby 1 cm = 100 m. 

Przerwa: wstań i prawą ręką dotknij lewego kolana i odwrotnie – kilkanaście 
razy. Rozluźnij się i tańcz w rytm dowolnej muzyki. W trakcie tańca rozglądaj się 
wokoło, by zrelaksować oczy. Usiądź. Może drugie śniadanie? 

Sprawdzian – odejmowanie w zakresie 100. Dzisiaj do 18.00, wejdź na : 

https://www.eduelo.pl/logowanie/?backURL=%2Fpanel%2F 

 

W KRAINIE BAŚNI HANSA CHRISTIANA ANDERSENA 

Zabawa – zgadywanka. 

Dokończ tytuły baśni: 

Królowa …………………,    Dziewczynka z ……………………….,   

 Dzielny ołowiany ……………………,  Księżniczka na …………………………………………, 

Pasterka i ………………………….,   Nowe szaty …………………………………, 

Kalosze ………………………….,    Mała …………………………………….., 

Brzydkie ………………………………….. . 



Polecenie 3. 

Przeczytaj i zapisz w zeszycie notatkę o autorze baśni „Brzydkie kaczątko”. 

Lekcja 

Temat: Na wiosnę wszystko się zmienia. 

Hans Christian Andersen żył ponad 200 lat temu w Danii. Pochodził z biednej 
rodziny. Dużo czytał i słuchał opowieści babci. Gdy miał 14 lat, wyjechał do 
Kopenhagi. Dzięki życzliwym ludziom i opiekunom skończył szkołę. Próbował 
pisać wiersze, sztuki teatralne, a także opowiadania i powieści. Sławę i 
uznanie zyskał dzięki baśniom. 

Polecenie 4. 

Otwórz Ćwiczenia do j. polskiego na str. 66 i uzupełnij metryczkę książki- ćw. 1. 

Teraz opowiedz dowolnemu Słuchaczowi w domu o wydarzeniach z 
przeczytanej lektury „Brzydkie kaczątko” odpowiadając na pytania; 

Kto wystąpił w bajce? 

Dlaczego wszyscy wyśmiewali się z Brzydkiego Kaczątka? 

Czy Brzydkie Kaczątko rzeczywiście było dzieckiem Mamy Kaczki? 

Gdzie Brzydkie kaczątko szukało swojej rodziny? 

Kto pomógł Kaczątku zrozumieć, że nie jest kaczką? 

Dlaczego Brzydkie Kaczątko czuło się smutne i opuszczone? 

Na pewno baśń bardzo Wam się podobała. Jeśli uważnie 
czytałeś, to odpowiedziałeś na pytania. Brawo! 

Czego nas uczy baśń o brzydkim kaczątku? 

Końcowy fragment baśni „Brzydkie kaczątko”: 

„Wtedy ptak poczuł się zmieszany z radości: schował głowę pod skrzydła i sam 
nie wiedział, co się z nim dzieje; zbyt był szczęśliwy, ale wcale nie dumny, gdyż 
dobre serce nie bywa nigdy pyszne ….”. 



Historia brzydkiego kaczątka dowodzi, że wygląd zewnętrzny, ubranie czy 
np. drogie zabawki  nie powinny być wyłączną podstawą do ich oceny. 

Baśń uczy nas współczucia. Nie powinniśmy dokuczać innym, wyśmiewać się z 
nich, czy krzywdzić. 

Nigdy nie wiadomo, kiedy los się odmieni i z „brzydkiego kaczątka” 
przemienisz się w podziwianego przez wszystkich, pięknego „łabędzia”. 

 
 

Plan wydarzeń 

W ćw. 2 na stronie 66 wklej we właściwej kolejności ilustracje przedstawiające 
losy kaczątka. 

 nadaj tytuły wydarzeniom przedstawionym na ilustracji 
 zapisz w zeszycie w odpowiedniej kolejności 

Przerwa: poruszaj się w rytm piosenki „Skaczemy, biegniemy”: 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

Polecenie 5. 

Jako utrwalenie wykonaj ćw. 3 i 4/str. 67 

Ćw. 3 – uzupełnij zdania czasownikami z ramki 

Ćw. 4 – dopisz wyrazy wg wzoru, zapamiętaj pisownię nazw młodych zwierząt, 

Zwróć uwagę na wymianę ę na ą. 

kurczę- kurczątko 

pisklę- pisklątko 

sarnię – sarniątko 

źrebię – źrebiątko 

 

 



Zadanie dodatkowe- dla wszystkich. 

Napisz list do wybranych bohaterów baśni, którzy niewłaściwie traktowali 
brzydkie kaczątko. Przedstaw w nim, co Ci się nie podobało w ich zachowaniu i 
wyjaśnij, jak powinni postępować. 

 

Przypomnij sobie budowę listu (poniżej schemat). 

 

Masz na to zadanie dwa tygodnie. Termin przesłania zadania: 8 maja. 

 

 

 

 

 

 



PONIEDZIAŁEK – 27 KWIETNIA 

Krąg tematyczny: Pobudka. 

Temat: Co nas czeka w kwietniu. 

Cele: 

 przeczytasz informacje o ważnych wydarzeniach i przyrodzie w kwietniu 
 poćwiczysz dodawanie i odejmowanie setek 
 poznasz zasady zachowania się podczas burzy 

Przypomnijmy sobie różne fakty dotyczące wiosny, zobacz krótki film: 

https://www.youtube.com/watch?v=RnZ74JYh4sM 

 

A teraz spójrz na poniższą kartkę z kalendarza. 

 



Odpowiedz na pytania korzystając z kartki kalendarza: 

Kwiecień, to który miesiąc roku? 

Ile dni ma kwiecień? 

Ile tygodni ma kwiecień? 

W jaki dzień tygodnia zaczyna się i w jaki kończy miesiąc kwiecień? 

Kiedy była Wielkanoc? 

 

Polecenie 1. 

Otwórz „czytankę” na str. 58 i 59 

Przeanalizuj informacje o zmianach w przyrodzie, pracach na polu i w ogrodzie 
w kwietniu. Odpowiedz ustnie na pytania: 

Co w kwietniu pojawia się na drzewach? 

Jakie ptaki przylatują? 

Co dzieje się w ptasich gniazdach? 

Jak zwierzęta reagują na coraz cieplejsze dni? 

Jakie kwiaty kwitną w lasach, a jakie na łąkach? 

Co dzieje się w ogrodzie? 

Co robią rolnicy? 

Jak ludzie spędzają wolny czas? 

Przerwa: wstań, podskocz 5 razy do góry jak piłka, obróć się 5 razy w prawo, 5 
razy w lewo. Wykonaj 4 skłony. 

Polecenie 2. 

A teraz na podstawie zdobytych informacji wykonaj ćwiczenia z j. polskiego ze 
str. 68 i 69 

To będzie utrwalenie dzisiejszych wiadomości.  



Nie musicie pisać w zeszycie. 

Polecenie 3. 

Rachunek pamięciowy. 

 Wymień wszystkie setki poniżej 500. 
 Ile wynosi ich suma? 
 Wymień największą i najmniejszą liczbę o pełnych setkach poniżej 1000. 
 Jaka jest ich różnica? 
 Wymień setki będące sąsiadkami liczby 300. 
 Jaka jest ich suma? 
 Wymień setki będące sąsiadkami liczby 700. 
 Jaka jest ich różnica? 

Odpowiedzi zapisz w zeszycie do matematyki: 

Lekcja 

Temat: Dodawanie i odejmowanie setek w zakresie 1000.  

 

Polecenie 4. 

Otwórz Podręcznik do matematyki na str. 28 i wykonaj: 

Ćw. 1 – ustnie, a następnie ułóż podobną zagadkę i zapisz ją w zeszycie. 

ZAPAMIĘTAJ! 

Kilometr to 1000 metrów 
km – kilometr 

m – metr 
1000 m = 1 km 

Zapisz w zeszycie. 

Ćw. 3- oblicz, ile brakuje do kilometra? Zapisz w zeszycie. 

 

 



Ćwiczenia do matematyki- str.36, 37: 

Ćw. 1 – przeczytaj uważnie treść i rozwiąż zadanie. 

Ćw. 3 - przeczytaj uważnie treść i rozwiąż zadanie. 

Ćw. 5 – wykonaj obliczenia 

Ćw. 6 – wpisz liczby słowami i odczytaj hasło 

Przerwa: wstań, wyprostuj plecy podnosząc wysoko ręce w górę, wspinaj się na 
palcach. Opuść ręce w dół . Powtórz czynności kilka razy. 

Jaka pogoda panuje wiosną? 

Wiesz o tym, ze wiosną pogoda jest bardzo zmienna. Przyjrzyj 
się prognozie pogody na trzy wiosenne dni i zapisz, jakie 
zjawiska pogodowe są spotykane wiosną- Ćw. do j. polskiego 
(ćw. 1 str. 65). 

 Na podstawie prognoz uzupełnij tekst wyrazami z ramki 

Burza to bardzo niebezpieczne zjawisko 
pogodowe. Czy znasz zasady bezpiecznego 
zachowania się podczas jej występowania?  
Poznaj zasady oglądając krótki film: 

https://www.youtube.com/watch?v=z2c8shHGkMM 

 

 

Zapoznaj się  z poniższymi informacjami  na plakacie. 



 

Teraz będziesz bezpieczny! 

Podsumowanie : 

Odpowiedz na pytania; 

 Co Cię najbardziej dzisiaj zaciekawiło? 
 O czym chciałbyś dowiedzieć się więcej? 

 

 

 

DO WTORKU! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


