
                                                                                    Zielona Góra, 15 kwietnia 2020r. 
 

                                                                  Dzień dobry! 
 
                                 

                    Witam Was serdecznie po świętach i zapraszam do nauki. 
 
 
    Na dzisiejsze spotkanie przygotujcie: podręczniki i ćwiczenia do 
edukacji polonistycznej i matematycznej, zeszyty, przybory szkolne. 
 
ŚRODA - 15 kwietnia 2020r. 

Temat: Jak powstaje film? 
 
Cele: 

• przeczytasz tekst, 
• odpowiesz na pytania, 
• uzupełnisz zdania czasownikami, 
• utworzysz rodziny podanych wyrazów, 
• narysujesz kadr z ulubionego filmu, 
• utrwalisz  rozwiązywanie zadań - obliczenia pieniężne. 

 
Edukacja polonistyczna 
 

Zastanów się: 
- Czy filmy są nam potrzebne? 
- Jakie filmy lubisz oglądać? 
- Gdzie reklamowane są filmy? 
- Jaki jest twój ulubiony film? 
Przeczytaj opowiadanie Rafała Witka pt.:" Truskawka" na s.45, 46 
i odpowiedz na pytania. 
- Do której klasy chodzi Kamil? 
- W jakim filmie wystąpił? 



- Jaką rolę odegrał? 
- Od czego zaczął się dzień chłopca na planie filmowym? 
- Kogo poznał na planie filmowym? 
- Czego obawiał się Kamil po wyemitowaniu reklamy? 
 
Otwórz zeszyt do j. polskiego i napisz: 
Temat: Jak powstaje film? 
Jakie osoby uczestniczą w pracy nad filmem? 
  (odszukaj w tekście s. 45, 46 - podręcznik ) 
Wykonaj ćw.1 na s.53 - ćwiczenia cz.3 
                                      ( zrób zdjęcie i wyślij ) 
 
Obejrzyj film pt.:" Jak zrobić film - poradnik młodego filmowca". 
  Kliknij w link :    https://www.youtube.com/watch?v=8WRXi4zn5ZQ 

        Zachęcam wszystkich do nakręcenia własnego filmu. 
 
Zrób przerwę i wykonaj marsz w miejscu z książką na głowie . 
 
RODZINY WYRAZÓW - utrwalenie 
 
 

      Do jednej rodziny wyrazów mogą należeć wyrazy z różnych              

grup: rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, np.: fotograf, 

fotografuje , fotograficzny. 

 
Wykonaj ćwiczenia na s.47 ( ustnie ) w podręczniku. 
 
                    Przerwa na drugie śniadanie! 
 
Edukacja matematyczna 

Temat: Rozwiązywanie zadań - obliczenia pieniężne. 
Rachunek pamięciowy - utrwalenie dzielenia 
 Kliknij w link:  https://szaloneliczby.pl/tabliczka-dzielenia-do-100/ 



UTRWALAMY: 

 Monety   
 

np.:  2zł + 2zł + 5zł = 9zł 
 
 

Banknoty 
 

 
 

 
 
np.: 10zł + 20zł + 20zł + 50zł = 100zł 
 
 
 

Zapamiętaj skróty!    złoty - zł,       grosz - gr 
                  

             
        1 zł = 100 gr 
 

 
Rozwiąż zadania na s.29 w ćwiczeniach - czytaj uważnie treść zadań! 
                                                 ( wykonaj zdjęcie i wyślij ) 
 
 



Edukacja plastyczna  

Temat:  Narysuj kadr z ulubionego filmu. 
 
Co to jest kadr? 
 
KADR - pojedynczy obraz filmowy. To fragment przestrzeni, którą 
obejmuje obiektyw kamery. 
 
 

Pusty kadr. 
 

 Kadr z filmu "Puzzle dla dzieci". 
 
Narysuj kadr z ulubionego filmu kredkami świecowymi lub pastelami. 
 

CZWARTEK - 16 kwietnia 2020r. 

Temat: Takie niezwykłe miejsca - muzea. 
 
Cele:  

• przeczytasz tekst informacyjny o muzeach, 
• wykonasz plakat reklamujący muzeum, 
• wymyślisz nazwy urządzeń z muzeum techniki, 
• uzupełnisz wyrazy z ó, u, rz, ż, ch, h niewymiennymi, 



• utrwalisz poznane piosenki. 
 

Edukacja polonistyczna 
 
Zapraszam wszystkich na wycieczkę do Muzeum Zabawek 
w Kielcach. Kliknij w poniższy link: 
      https://www.youtube.com/watch?v=UxgAyKGKlL4 
 

Myślę, że historia zabawek wszystkich zainteresowała. Przypomnijcie 
sobie naszą wizytę w Muzeum Ziemi Lubuskiej.  Byliście bardzo 
zachwyceni. 
 
Przeczytaj tekst informacyjny pt.: "Muzea dla wszystkich" podręcznik 
s.50 i odpowiedz na pytanie: 
 - Po co tworzymy muzea? 
- Jakie muzea poznałeś? 
- Jak powinniśmy zachowywać się w muzeum? 
 
Prawie w każdym większym mieście Polski są muzea, których celem 

jest upowszechnianie historii, nauki polskiej i światowej. W muzeach 

możemy zobaczyć niezwykłe , unikalne eksponaty oraz wystawy. 

Zapraszam wszystkich do odwiedzania tych kulturalnych, ciekawych, 

tajemniczych miejsc. 
 
Wykonaj ćwiczenia na s. 58 
- ćw.1 s. 58                                                                                                 
Wymyśl i napisz w zeszycie , do czego może służyć jedno z podanych 
urządzeń? 
- ćw.2 s. 58 
Wpisz brakujące litery (utrwalenie poprawnej pisowni) i pokoloruj 
obrazek zgodnie z podanym kodem. Możesz skorzystać ze słownika 
ortograficznego. 
 
     Zrób przerwę i wykonaj krążenia ramion naśladując skrzydła 
wiatraka: najpierw oburącz w przód, w tył, następnie prawa w przód 
- lewa w tył, lewa w przód - prawa w tył. 
 
DLA CHĘTNYCH! - ćwiczenia na s.59 



 
Edukacja muzyczna 
Temat: Co muzyka maluje? Utrwalamy poznane piosenki. 
 
Otwórz podręcznik do muzyki i zaśpiewaj wszystkie piosenki, które 
poznaliśmy. 
Wysłuchaj muzyki A.Vivaldiego "Wiosna". 
 
 Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI 
 Narysuj w zeszycie do muzyki obrazek wysłuchanego utworu. 
                                                             (zrób zdjęcie i wyślij) 
 

Edukacja techniczna: 

Temat: Wykonanie plakatu zachęcającego do odwiedzania 

muzeum.  
 
Potrzebne materiały: kartka z dużego bloku rysunkowego lub szary  
papier pakowy, farby lub kredki. 
Przykładowe zdjęcie plakatu. 
 

 
Wykonaj plakat według własnego pomysłu.   Powodzenia! 



PIĄTEK - 17.04.2020R. 

Temat: W poszukiwaniu wiosny. 
 
 
Cele: 

• przeczytasz wiersz i nauczysz się fragment na pamięć, 
• wymienisz zwiastuny wiosny,    
• napiszesz poprawnie wyrazy z rz po spółgłoskach i ż 

wymieniające się na g, 
•  rozwiążesz zagadki matematyczne.         

 
Edukacja polonistyczna                                         
 

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny mieliśmy 21 marca. Mogliśmy 
zauważyć zjawisko przesilenia wiosennego, wtedy dzień i noc mają 
dokładnie taki sam czas trwania - po 12 godzin. 
 
Przeczytaj wiersz T. Plebańskiego "Wiosenne przebudzenie" na s.51 
w podręczniku . Wyszukaj w tekście "pierwszych oznak wiosny" 
i zapisz je w zeszycie. 
Wybierz zwrotki, które najtrafniej opisują budzenie się przyrody po 
zimowym uśpieniu. Naucz się wybraną zwrotkę na pamięć - na ocenę. 
 
Zrób przerwę i wykonaj  chód bociana po łące z wysokim unoszeniem 
kolan.  
 
Wykonaj ćwiczenia na s.60 
ćw.1 s.60 
Jak rozumiesz podany fragment wiersza pt. "Wiosenne 
przebudzenie"? 
Pokoloruj ramki z właściwymi wyjaśnieniami. 
ćw.2 s.60 
Dopisz pytania do odpowiedzi. 
ćw.3 s. 60  
Uzupełnij luki w wyrazach - utrwalanie pisowni wyrazów z rz i ż. 
                                                   ( zrób zdjęcie i wyślij) 
 



Edukacja matematyczna 

Temat: "Pomyślę i rozwiążę"- rozwiązywanie zagadek 

matematycznych. 
 
Otwórz ćwiczenia matematyczne na s.31 i rozwiąż zadania. 
 
zad.1 s.31 
Utrwalamy : 
Łamana - utworzona jest z odcinków w taki sposób, że żadne dwa 
następne po sobie odcinki nie leżą na jednej prostej. 
 Przykład łamanej: 

 

 

 

 

zad. 2 s.31 

Pomoc w rozwiązaniu zadania: złóż dowolnej długości sznurek tak, 

żebyś mógł zrobić 3 cięcia. 

 

Wykonaj pozostałe zadania na s.31 

                                                                Powodzenia! 

 

PONIEDZIALEK - 20.04.2020r. 

Temat: Wiosna u nas - piszemy opowiadanie. 

 

Cele: 

• poćwiczysz głośne czytanie, 

• napiszesz  rozwinięcie i zakończenie opowiadania, 

• sprawdzisz siebie, wykonasz zadania matematyczne, 

• założysz hodowlę fasoli. 

 

Edukacja polonistyczna 

 Otwórz podręcznik  na s.51 i poćwicz głośne czytanie wiersza. 

 Wykonaj ćwiczenia na s.61  

          ćw. 4 s.61 

Dopisz do rzeczowników nazwę koloru zgodną z kolorem ramki. 

          ćw. 5 s.61 



Dokończ opowiadanie. Na podstawie ilustracji i własnych 

pomysłów dopisz jego rozwinięcie i zakończenie. 

                          Utrwalamy 

Każde opowiadanie składa się z trzech części: 

1. wstęp ( tu przedstaw bohaterów, czas i miejsce wydarzeń), 

2. rozwinięcie (opowiedz, co się wydarzyło), 

3. zakończenie (wyraź swoje zdanie na temat wydarzeń 

i bohaterów). 

                   Pamiętaj o akapitach! 

Pisz ciekawie i barwnie, unikaj powtarzania tych samych wyrazów. 

Sprawdź pisownię trudnych wyrazów w słowniku  

ortograficznym. 

                               Życzę twórczego pisania! 

                                                                (zrób zdjęcie i wyślij)      
 

Edukacja matematyczna 

Temat: Sprawdzam siebie - obliczenia w zakresie 100 

z wykorzystaniem czterech działań. 

 

Wykonaj ćwiczenia na s.32 i 33. Sprawdź swoje wiadomości 

i umiejętności w obliczeniach w zakresie czterech działań  

matematycznych- jednostki czasu i długości. Obliczenia 

temperatury, zegarowe i pieniężne. 

                                                                       ( zrób zdjęcie i wyślij ) 
    Przerwa na drugie śniadanie. 

 

Edukacja przyrodnicza 

Temat: Zakładamy hodowlę roślin, np.: fasoli lub cebuli. 

  

Wiosna inspiruje nas do wykonywania różnych działań. Dzisiaj 

założymy hodowlę fasoli lub cebuli.  Będziemy prowadzić 
obserwacje wzrostu i rozwoju roślin. 

 Przypominamy 

Czego potrzebuje roślina do rozwoju?  

- światła, 

- ciepła ( odpowiedniej temperatury ),                                                  

- wody, 

- dobrej ziemi. 



 

Przygotuj: słoik, gazę, gumkę recepturkę, ziarna fasoli lub cebulę. 
Otwórz podręcznik na s.54.  

Przeczytaj instrukcję założenia hodowli fasoli. Jeżeli nie masz 

fasoli, to możesz wykorzystać cebulę. 
         DO DZIEŁA! 

Zapisuj wyniki obserwacji w ćwiczeniach na s.54:                                            

- po trzech dniach, 

- po tygodniu. 

- po dwóch tygodniach. 

       ( wykonaj zdjęcie wyrośniętej fasoli lub cebuli i wyślij ). 
 

Ps. 

Dbaj o higienę! 
Pracuj systematycznie!                  

wych. Emilia Szczurowska 

 

 

 

 

 


