
                                                                                        Zielona Góra, 2 kwietnia 2020r.              

 

 

                    Witam Was bardzo serdecznie! 

 

  Mam nadzieję, że zadania z poprzednich dni zostały odrobione. 

Zdobyte wiadomości ułatwią Wam opanowanie nowych treści. 

 

Na dzisiejsze spotkanie przygotujcie: podręczniki i ćwiczenia 

z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej, podręcznik do 

muzyki, zeszyty oraz przybory szkolne. 

 

 

                  CZWARTEK - 2 kwietnia 2020r. 
 

Temat: Ja się na tym znam! 

 

Cele: 

- poznasz swoje mocne strony, w czym jesteś najlepszy, 

- utrwalisz rodzaje zdań i pisownię wyrazów z "ch" wymiennym, 

- nauczysz się nowej piosenki, 

- dowiesz się, jakie towary sprzedawano w mendlach i tuzinach. 

 

Edukacja polonistyczna 

 

Zastanów się:  
- Co Ciebie interesuje? 

- Co sprawia Ci przyjemność? 

- Jakie czynności wykonujesz bardzo dobrze? 

- W jakiej dziedzinie czujesz się najlepiej? 

 

SUPER! To Twoje mocne strony. 

 



Podejmowane przez nas działania mają na celu doskonalenie  

różnych umiejętności. Musimy pamiętać, że każdy jest w czymś  
dobry i wszystkie umiejętności są jednakowo ważne. 

 

Mam nadzieję, że po powrocie do szkoły opowiecie mi o swoich  

zainteresowaniach i osiągnięciach w różnych dziedzinach.   .  

 

Otwórz ćwiczenia na s.46 i przeczytaj uważnie tekst z ćw.1. 

Odpowiedz: 

- Kim w przyszłości chce zostać Tomek? 

- Jakie  urządzenie chciał naprawić chłopiec? 

- Co w tym celu zrobił? 

- Co poradził mu tata? 

Napisz odpowiedzi na pytania (ćw.1 s.46) . 

 

     Zrób przerwę -wykonaj ćwiczenia ramion i nóg "Pajacyk". 

 

Przypomnij sobie wiadomości o rodzajach zdań. 
Obejrzyj na ten temat krótki film: 
https://www.youtube.com/watch?v=M8kc3hzRHZs  

 

Dokończ ćwiczenia na s.46 

 Sprawdź siebie i wykonaj ćwiczenia. na s.47 - utrwal pisownię  
wyrazów z "ch" wymiennym na "sz", np.: duch - duszek . 

 

 

Edukacja matematyczna 

Temat: Mnożenie liczb dwucyfrowych, mendel i tuzin. 

 

Na początek rachunek pamięciowy  - mnożenie. 

Otwórz plik, wybierz poziom 3, obliczaj iloczyn przez 5 minut. 

 
https://www.gry-matematyczne.pl/tabliczka-mnozenia-nowa.html 

 

Myślę, że tabliczka mnożenia jest opanowana. 

 

 

W dawnych czasach towary sprzedawano w mendlach i tuzinach 

To jednostki używane do określenia ilości sztuk. W mendlach  



kiedyś określano produkty rolne, w tuzinach np.: jaja i do dziś 
 pakuje się kredki, farby, guziki. 

    ZAPAMIĘTAJ! 

         

 

            Mendel to15 sztuk 

              Tuzin to 12 sztuk  

 

 

  

Otwórz podręcznik na s.23 i rozwiąż zad. 3 ( w zeszycie ) 

 - zastosuj rozdzielność mnożenia względem dodawania, np.: 

     3 tuziny   3 x 12 = 3 x 10 + 3 x 2 = 30 + 6 = 36 

 

Zrób przerwę - czas na drugie śniadanie. 

 

Wykonaj ćwiczenia na s.27 

 

 

Edukacja muzyczna 

Temat: Nauka piosenki pt.: "Pan komputer ". 

Wysłuchaj nagrania piosenki i zastanów się: 
- Jaki jest pan komputer? 

- Co robi pan komputer? 

           Kliknij w poniższy link! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=a_29Eh9Dtlw 

 

Otwórz podręcznik do muzyki na s.64 - przeczytaj kilka razy 

 tekst piosenki , żeby utrwalić . 
Zaśpiewaj piosenkę -  wykorzystaj nagranie. 

Zapoznaj się z poleceniem ćw.1 na s.64 ( zabawa ruchowa ). 

Rozwiąż rebus - ćw.2 s.65  

Przeczytaj o muzyce elektronicznej - poszukaj jej w komputerze. 

                           

                               Powodzenia! 

 

         



PIĄTEK - 3 kwietnia 2020r. 

 

Cele: 

- przeczytasz tekst  informacyjny, 

- wypowiesz się na temat galerii sztuki i prezentowanych tam  

   obrazów, 

- opiszesz obraz,  

- poznasz przyrodę różnych regionów Polski, 

- wykonasz zdjęcie w technice 3D. 

 

Przygotuj : podręcznik i ćwiczenia do edukacji polonistycznej,  

zeszyt do j. polskiego, atlas, przybory do pisania oraz pudełko  

po obuwiu, kolorowe gazety, klej, nożyczki. 

 

Edukacja polonistyczna  

Temat: W galerii sztuki. 

      Zapraszam Was na wycieczkę do galerii sztuki.  

Przeczytaj tekst z podręcznika na s.42, 43 i odpowiedz na  

 pytania: 

- Co to jest sztuka? 

- Gdzie można podziwiać dzieła sztuki? 

- Co można podziwiać w galerii sztuki? 

- Co przedstawiają pejzaże, co portrety, a co martwa natura?  

Oglądnij reprodukcje dzieł sztuki w podręczniku - s.42, 23   

REPRODUKCJA - to kopia oryginału wykonana metodą  
drukarską lub fotograficzną.  
  

Bardzo sławnym, polskim malarzem był Stanisław Wyspiański.  

Malował obrazy, których bohaterami są dzieci artysty, np.:  

"Helenka z wazonem", "Mietek", "Śpiący Staś" - s.42. 

                              Ważne! 

- Jak należy się zachowywać w muzeach lub w galerii sztuki? 

    W tych miejscach nie można: jeść, pić, głośno rozmawiać,  
biegać, rzucać papierków.  

Podane zdania zapisz w zeszycie. 

           Zrób przerwę na drugie śniadanie. 

 Wykonaj ćw.8 na s.50  

 Przyjrzyj się postaci przedstawionej na obrazie "Śpiący Staś"  



S. Wyspiańskiego. Opisz obraz, korzystając ze zgromadzonego 

słownictwa. 

                        Pisz starannie! 

 

Utrwal pisownię wyrazów- ćw.6 s.49 

 

Edukacja przyrodnicza 

Temat: Przyroda regionów Polski. 

 

Wskaż kierunki świata: zachód, wschód , północ, południe. 

 

Z rozsypanych wyrazów ułóż przysłowie:  

 

            

 

 

 

 

 

Starannie przepisz je do zeszytu, spróbuj wytłumaczyć. 
 Ludzie często wyjeżdżają za granicę , a nie wiedzą jak piękna  

jest nasza Polska. 

- Przeczytaj informacje na temat regionów Polski - s.48, 49. 

- Wskaż te regiony na mapie Polski  - w atlasie.  

- Wykonaj ćwiczenia na s.55 - wykorzystaj informacje  

     z podręcznika. 

Zapraszam na film pt.: "Wędrówki z mapą - krajobrazy Polski", 

 utrwalający poznane wiadomości. Kliknij w poniższy link            

 
https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I 

 

DLA CHĘTNYCH!!! 

Wykonaj plakat reklamujący wybrany region Polski. 

 

 

nie znacie. Cudze 

chwalicie swego 



Edukacja techniczna 

Temat:  Zdjęcie w technice 3D - wykonanie kompozycji  

             przestrzennej. 

 

Potrzebne materiały: pudełko, kolorowe gazety, klej, nożyczki. 

 

Wykonanie zdjęcia: wyszukaj w gazetach ilustrację, która będzie  

tłem, przyklej wycięty obrazek z gazety na tylnej, wewnętrznej  

ściance pudełka( tło), Następnie wytnij z gazety dowolne obrazy,  

 np.: zwierzęta, rośliny lub samochody i przyklejaj je w pewnej 

 odległości od tła tak, aby uzyskać trójwymiarowy obraz. 

  Z wykonanych prac zrobimy w szkole  wystawę.                                                        
                                                            Przyjemnej zabawy! 

PONIEDZIAŁEK - 6 kwietnia 2020r. 

 

Cele: 

- przeczytasz tekst informacyjny o aparatach fotograficznych, 

- napiszesz opis zdjęcia i dalszy ciąg dialogu 

- poprawnie napiszesz wyrazy typu: fotografii, galerii, 

- wykonasz działania na dzielenie typu 96 : 6 

- przeczytasz informacje na temat segregowania odpadów. 

 

Przygotuj : podręczniki i ćwiczenia do edukacji polonistycznej 

 i matematycznej, zeszyty i przybory szkolne oraz fotografie 

 z dzieciństwa. 

 

Edukacja polonistyczna 

Temat: Zatrzymać czas - historia fotografii. 

   

  Pooglądaj zdjęcia w albumie i powspominaj ważne momenty 

 ze swojego życia. Zatrzymaj wspomnienia na jakiś czas.  

    

Otwórz podręcznik na s.44 i przeczytaj tekst informacyjny pt.: 

" Historia fotografii".  

Zapoznaj się z historią aparatów fotograficznych, z działaniem 

 ich dawniej i dziś oraz ze sposobem robienia zdjęć. Odpowiedz 

 na pytania pod tekstem. 

Obejrzyj film "Camera obscura" . Kliknij w poniższy link. 



https://www.youtube.com/watch?v=ElnBAWKO6l4 

 

Na podstawie tekstu "Historia fotografii" oraz filmu ułóż pytania 

 do podanych odpowiedzi - ćw.1 s, 51. 

Wykonaj ćw.3 na s.52 - zwróć uwagę na pisownię wyróżnionych  

wyrazów. 

 

Zrób przerwę - zaśpiewaj piosenkę "Pan Komputer". 

 

Otwórz zeszyt do j. polskiego, napisz lekcja oraz datę.  
Wykonaj ćw. 2 s.51 

 Opisz w zeszycie zdjęcie. Pomogą ci w tym pytania . 

 

  Pisz starannie!  Korzystaj ze słownika ortograficznego. 

 

Edukacja matematyczna 

Temat: Dzielenie typu 96 : 6. 

 

Rachunek pamięciowy 

Oblicz: 

56 : .... = 7               40 : .... = 8                   72 : .... = 9 

 

 7 x 8 = ....                 5 x 8 = ....                     9 x 8 = .... 

 

Otwórz podręcznik na s.24 

Uważnie przeczytaj w jaki sposób dzielimy liczby dwucyfrowe , 

zastosuj rozdzielność dzielenia względem dodawania, np.: 

 

           

            52 : 4 = 40 : 4 + 12: 4 = 10 + 3 = 13 

  lub     52 : 4 = (40 + 12) : 4 = 40 : 4 + 12 : 4 = 10 + 3 = 13 

 

 

ZAPAMIĘTAJ! 

Aby podzielić dużą liczbę, rozkładamy ją na dwie takie liczby, 

aby każda z nich dzieliła się przez daną liczbę. 
 

Obejrzyj film (część pierwszą), który ułatwi ci dzielenie .  



https://www.youtube.com/watch?v=Kx5P0v-fREU 

  

Wykonaj ćwiczenia na s.30. 

 

Edukacja społeczna 

Temat: W trosce o Ziemię - segregacja odpadów. 

Ochrona otaczającego nas świata jest obowiązkiem każdego 

 człowieka. W związku z tym powinniśmy segregować śmieci.  

Prawidłowa segregacja odpadów umożliwia ich recykling, czyli 

 ponowne ich wykorzystanie. Każdy mieszkaniec powinien 

 segregować śmieci na cztery grupy i wrzucać do specjalnie 

 oznakowanych kontenerów: 

* kontener niebieski - papier 

* kontener zielony - szkło 

* kontener żółty - plastik 

* kontener czerwony - metale 

 

 
Otwórz podręcznik na s.41.  

Przeczytaj tekst pt.:" Kłopotliwe śmieci" i odpowiedz na pytania: 

- Jakie pojemniki do segregacji śmieci najczęściej spotykamy? 

- Których śmieci nie można do nich wyrzucać? 

- Co można zrobić ze starymi meblami oraz ze zużytymi 

    urządzeniami elektrycznymi?  

- Dlaczego tych śmieci nie można  wyrzucać do zwykłych 

   pojemników na śmieci? 

Rozwiąż  rebus - ćw.1 s.41 

Wykonaj ćw.5 s.45 ,odczytaj zaszyfrowane wyrazy i uzupełnij 

 nimi tekst. 

 

Ps. 

Pracuj systematycznie!                  wych. E.Szczurowska 


