
                                                                                       Zielona Góra, 30 kwietnia 2020r 

 

 

 
 

 

                                                                          Dzień dobry! 

 

        Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej nauki. 

Przesyłam Wam kolejny zestaw zadań do samodzielnej pracy. Myślę, 
że nie powinno być problemu z ich wykonaniem.  

 

Na dzisiejsze spotkanie przygotujcie: podręczniki i ćwiczenia do 

edukacji polonistycznej ( nowe, część 4) oraz do edukacji 

matematycznej, zeszyty, przybory szkolne 

 

CZWARTEK - 30 kwietnia 2020r. 

Temat: Co nas czeka w maju? 

 

Cele: 

• wypowiesz się na temat otoczenia przyrodniczego, 

• przeczytasz ze zrozumieniem tekst informacyjny i wykonasz do 

nich ćwiczenia, 

• wyjaśnisz znaczenie przysłów o maju, 

• wymienisz nazwy kwiatów, drzew i krzewów kwitnących 

w maju, 

• wyjaśnisz i zapamiętasz pisownię omawianych wyrazów 

o tematyce wiosennej, 

• poćwiczysz dodawanie i odejmowanie z dopełnianiem do 

pełnych setek,  

• wykonasz makietę ogrodu majowego. 



 

Edukacja polonistyczna 
 

Maj jest piątym miesiącem w roku, ma 31 dni. Ten miesiąc jest 

środkiem wiosny, kwitną wtedy kwiaty, drzewa i krzewy, budzą się do 

życia zwierzęta i owady. Ptaki wysiadują jaja. Maj jest uznawany za 

najpiękniejszy miesiąc w roku. Środek maja (od 12 do 15 maja) bywa 

zimny i deszczowy a nawet mroźny ( tzw. trzej ogrodnicy i zimna 

Zośka). 

                            Co kwitnie w maju? 

 

 

                 
 

 

 

 

                           Co słychać u zwierząt? 

 

 

         
 



Otwórz podręcznik na s.16 

• Przeczytaj informacje z kartki z kalendarza - wyjaśnij 

pochodzenie nazwy miesiąca MAJ oraz wskaż ważne 

wydarzenia majowe. 

Odpowiedz na pytania (ustnie): 

- Jakie w maju kwitną kwiaty? 

- Co sadzi się i sieje na grządkach w ogródkach? 

- Jakie prace wykonują ogrodnicy? 

- Co dzieje się w ptasich gniazdach? 

- Co dzieje się wśród zwierząt?  

• Przeczytaj przysłowia o maju (podręcznik s.17) i wyjaśnij ich 

znaczenie, np.:  "W maju jak w gaju". 

To znaczy, że w tym miesiącu wszystko bujnie rośnie. Na około jest 

pięknie i zielono jak w gaju. 

 

Wykonaj ćwiczenia (część4) na s.12 

                       ćw.1 s.12 

Przeczytaj uważnie tekst o majowych pracach Kasi w ogródku i zapisz 

datę wysiewu warzyw. 

                        ćw.2 s.12 

Podaj nazwy roślin zielonych i krzewu. Wskaż które kwitną w maju    

i są pod ochroną.  
         Co nas czeka w maju? 

Wykonaj ćwiczenia na s.13  

- rozwiąż rebus, 

- wklej kwiat obok odpowiedniego liścia. 

Czytaj uważnie polecenia, korzystaj z informacji znajdujących się      
w podręczniku -s.16, 17. 

 

Otwórz zeszyt do języka polskiego.  

Ułóż i zapisz trzy zdania z wyrazami związanymi z wiosną z ramki. 

 

jaskółka, kukułka, żaba, burza, sójka, pszczoła, żuk, żuraw, ważka, 

rzeżucha, rzodkiewka, wierzba, drzewo, krzew, grządka, wróbel, 

wiewiórka, cebula, ogórek, mucha, chrząszcz, hiacynt, tulipan, ogród 

 

                                                    (zrób zdjęcie i wyślij) 



 

Zrób przerwę i wykonaj 10 skłonów tułowia w przód i 10 skłonów 

w bok. 

 

Edukacja matematyczna 

Temat: Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 - dopełnianie 

do setek, odejmowanie od pełnych setek. 

 

Rachunek pamięciowy: 
Ile brakuje do: 

 100       99, 45, 72, 39, 80 

 1000      990, 930, 971, 950, 920 

 

Otwórz podręcznik na s.33  

Poćwicz dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000. 

zad.1,2,3 s.33 (wykonaj ustnie) 

zad.4 s.33 (wykonaj w zeszycie po dwa przykłady z każdej kolumny) 

                       

Spróbuj wykonać ćwiczenia na s.42, 44 

Gwiazdkę z zad.1 s.43 możesz pominąć ( to dla chętnych). 

 

Edukacja techniczna 

Temat: Makieta ogrodu majowego. 

 
Potrzebne materiały: kartki rysunkowe, kredki, płyta styropianowa 

(formatu A3), wykałaczki, patyczki do szaszłyków, kolorowa bibuła, 

wycinanki, klej, nożyczki. 

 

Sposób wykonania: 
- płytę styropianową oklej zieloną bibułą, 
- wykonaj elementy do ogrodu wg własnego pomysłu z kolorowego 

papieru i bibuły (np. drzewka , kwiaty, zwierzęta, owady, płot), 

- osadź je na patyczkach również oklejonych kolorowym papierem lub 

bibułą, 
- następnie patyczki wbijaj w styropian, tworząc scenkę 
przedstawiającą majowy ogród. 

                            Przyjemnej i twórczej zabawy! 

                                                       (zrób zdjęcie i wyślij) 



1,2,3 maja - dni wolne od nauki. Przyjemnego świętowania!  

 

PONIEDZIAŁEK - 4 maja 2020r.  

Temat: Majowe święta. 

 

 

    
 

 
Na dzisiejsze spotkanie przygotujcie: podręczniki i ćwiczenia do 

edukacji polonistycznej (część 4) i matematycznej, zeszyty, przybory 

szkolne, kalendarz 

 

Cele:  

• odpowiesz na pytania do przeczytanego tekstu informacyjnego, 

• uzupełnisz kartki z kalendarza nazwami świąt majowych, 

pamiętając o ich pisowni wielką literą, 
• poznasz fragment konstytucji, 

• przypomnisz sobie symbole narodowe i omówisz zasady 

zachowania się wobec nich, 

• utrwalisz pisownię wyrazów z h, 

• poćwiczysz dodawanie i odejmowanie z dopełnianiem do 

pełnych setek 

• wysłuchasz patriotycznych pieśni. 

 

Edukacja polonistyczna 
Maj jest szczególnym miesiącem w historii Polski. W pierwszych 

trzech dniach obchodzone są trzy święta: Święto Pracy (1 maja), 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2maja) i Święto Konstytucji  

3 Maja. 



Przeczytaj tekst informacyjny "Majowe świętowanie" - podręcznik  

  s.18. Odpowiedz na pytania: 

- O jakich świętach jest mowa w tekście? 

- Kiedy jest obchodzone Święto Pracy? 

- Od kiedy jest obchodzony Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej? 

- Jaki symbol chętnie noszą niektóre osoby w tym dniu? 

- Jakie święto obchodzimy 3 maja? 

- Jak jest upamiętniany ten dzień w naszym kraju? 

 

 Otwórz kalendarz, zwróć uwagę na czerwone oznakowanie 

niektórych dat (poza niedzielami). Przeczytaj nazwy wyróżnionych 

świąt państwowych. Zwróć uwagę na wielkie litery w pisowni tych 

nazw. 

       Wykonaj:        

             ćw.1 na s.14 

  Napisz w zeszycie odpowiedzi na pytania na podstawie tekstu 

z podręcznika: 

Od którego roku świętuje się w Polsce Dzień Flagi? 

Jakie wydarzenie upamiętnia Święto Konstytucji 3 Maja? 

               ćw.2 s.14 

Rozwiąż krzyżówkę, utrwal pisownię wyrazów z h. Utwórz hasło 

z liter i uzupełnij nimi zdanie. 

 

Obejrzyj film, pt.: "Konstytucja 3 Maja" 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=Uz6pBjYV4QQ 

 

               Zrób przerwę na drugie śniadanie! 

 

               ćw.3 s.15 

Wyjaśnij znaczenie zdania: 

 Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. 

 
Obejrzyj film "Polskie Symbole Narodowe" 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

 
 Utrwal poznane wiadomości , wykonaj ćw.5 na s.15.  

 

 



Edukacja  społeczna 

Temat: Kto rządzi w Polsce? 
 

Przeczytaj tekst informacyjny w podręczniku na s.19. 

 Poznaj instytucje i osoby, które sprawują rządy w Polsce. 

Odpowiedz na pytania: 

- Czy ty masz wpływ na to, kto rządzi w Polsce? 

- Kiedy i w jaki sposób będziesz mieć na to wpływ? 

 

Przeczytaj wiersz M. Brykczyńskiego "Polska". Odpowiedz na 

pytania pod wierszem. 

 - Naucz się podany wiersz na pamięć ( termin: 8 maja) 

 

 

Co piszemy wielką literą, a co małą? 

              ZAPAMIĘTAJ! 
 

Nazwy państw ( np. Polska,  Niemcy) i ich mieszkańców ( Polak, 

Niemiec) piszemy wielką literą, a przymiotniki utworzone od ich 

nazw (np. język polski, język niemiecki) małą. 
 

Wykonaj ćw. 2 s.21 (podręcznik) 

Przeczytaj zdania. Zastąp rysunki flag nazwą kraju, narodowości lub 

przymiotnikiem utworzonym od tej nazwy. Zapisz uzupełniony tekst 

w zeszycie.  

                                     (zrób zdjęcie i wyślij) 
 

 

Posłuchaj pieśni patriotycznej pt. " Witaj majowa jutrzenko " 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8 

 

 

Edukacja matematyczna 

Temat: Dodawanie w zakresie 1000 typu: 382 + 9, 680 + 40, 685 + 

40 - różne sposoby obliczania sum. 

 

Rachunek pamięciowy  "Matematyczne dyktando" - przeczytaj , 

napisz i oblicz: 



Przykład:  do dwóch setek, siedmiu dziesiątek i trzech jedności dodaj 

siedem ..273 + 7 = 300... 

 

- do czterech setek, pięciu dziesiątek i pięciu jedności dodaj pięć 
  ............................, 

- do sześciu dziesiątek i sześciu jedności dodaj sześć  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , 
- od sumy liczb siedemset i dwieście sześćdziesiąt odejmij czterdzieści  

  ...................................., 

-od sumy liczb pięćset pięćdziesiąt i pięć odejmij pięć  ...................... . 
 

Otwórz podręcznik do matematyki na s.34 
    zad.1 s.34 

Przeczytaj uważnie treść zadania. 

 

Dane zadania: 

Ogrodnik przygotował 382 sadzonki pomidorów czerwonych.  

Ogrodnik przygotował o 9 więcej sadzonek pomidorów żółtych. 

 

Pytanie: 

Ile sadzonek żółtych pomidorów przygotował ogrodnik? 

 

Obliczenia:  

382 + 9 = 382 + 8 + 1 = 390 + 1= 391 

 
 



Wyżej pokazany sposób pomoże Ci rozwiązać zadania na s.34 

Zad.2 s.34 wykonaj w zeszycie po dwa przykłady. Pozostałe zadania 

wykonaj ustnie. 

 

        zad. 10 s.35 

Jak obliczyć  685 + 40 ? 
 

685 + 40 = 685 + 15 + 25 = 700 +25 = 725 

 
Zad.11 s.36 wykonaj w zeszycie po dwa przykłady. Możesz pominąć 
kropkę. Pozostałe zadania wykonaj ustnie. 

 

Poćwicz jeszcze w ćwiczeniach na s.44  (zad. 4 i 5 s.44 dla chętnych) 

                                                 (zrób zdjęcie i wyślij) 
 

                                                     Pozdrawiam! 

Ps.  

Pracuj systematycznie! 

Dbaj o zdrowie!                                

 

                                                                                                                                                 


