
                                                                                       Zielona Góra, 21 kwietnia 2020r. 

 

 

 
                                                             Witam Was! 
 

   Przesyłam Wam kolejny zestaw zadań do samodzielnej pracy. Mam 

nadzieję, że zadania z poprzednich dni zostały odrobione. Utrwalone 

wiadomości oraz nowy zasób wiedzy ułatwią Wam naukę na dalszym 

etapie.  

  

Na dzisiejsze spotkania przygotujcie : podręczniki i ćwiczenia 

z edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej oraz zeszyty 

i przybory szkolne. 

 

WTOREK - 21 kwietnia 20202r. 

Temat: Wiosna u nas. 
 

Cele: 

• przeczytasz przewrotne opowiadanie, 

• zamienisz przewrotne informacje z opowiadania na prawdziwe 

fakty, 

• poprawnie napiszesz wyrazy z "rz" po spółgłoskach, 

• wykonasz zadania sprawdzające umiejętności matematyczne. 

 

Edukacja polonistyczna 

 
Na wiosnę przyroda budzi się do życia z długiego, zimowego snu. 

W lesie, na łące, w ogrodzie i nad stawem widać zmiany zachodzące 



w środowisku. Dzień jest coraz dłuższy, słońce mocniej grzeje 

i zachęca nas do wycieczek  i zabaw na powietrzu.  

 Obejrzyj  film o wiośnie budzącej się do życia.                        

Kliknij w poniższy link: 
       https://www.youtube.com/watch?v=XR3Lv0uQn44 

 

• Otwórz podręcznik na s.52 i przeczytaj humorystyczny tekst 

Jerzego Jesionowskiego  pt.: "Co robimy wiosną". 

 

Odpowiedz na pytania: 
- Co zabawnego dostrzegasz w tym opowiadaniu? 

- Który z fragmentów, twoim zdaniem, jest najśmieszniejszy? 

- Jak sądzisz w jakim celu autor napisał taki tekst? 

- Wybierz fragment tekstu i zmień go tak, by zawierał prawdziwe 

informacje. 

Otwórz ćwiczenia na s.62 i wykonaj: 

                     ćw.1 s.62 

• Uzupełnij zdania na podstawie opowiadania "Co robimy 

wiosną". 

                     ćw.2 s.62 

• Wymyśl i napisz trzy zdania o wiosennych zajęciach 

mieszkańców łąki. 

                     ćw. 3 s. 62 

• Utrwal pisownię wyrazów z "rz" po spółgłoskach. 

Rz piszemy po spółgłoskach: b- brzydki, ch- chrzan, d- drzewo,  

g- grzebień, j- dojrzały, k- krzak, p - przygoda, t- trzcina,             

w- wrzos. 

                      

 

 

 

Zrób przerwę i wykonaj przy otwartym oknie: głęboki wdech 

nosem wraz z uniesieniem ramion w górę, wydech ustami 

i opuszczeniem ramion (5x). 

 

 

 

 



Edukacja matematyczna 

Temat: Obliczenia w zakresie 100 z wykorzystaniem czterech 

działań matematycznych. 

 Rachunek pamięciowy: 

Oblicz piramidę: 
 

 
 

 

"Sprawdzam siebie"  - wykonaj zadania na s. 26 

      zad.6,7,8,9 s.26 (podręcznik)                                                                       

   - rozwiązane zadania zapisz w zeszycie do matematyki 

                                            Powodzenia!                                         

 

                             Przerwa na drugie śniadanie. 

 

 

Edukacja społeczna 

Temat: Bezpieczne zachowanie w czasie burzy.  

 
Wiosną możemy zaobserwować różne zjawiska  występujące 

w pogodzie, np.: burza. Wiele osób dorosłych, szczególnie dzieci boją 
się wyładowań atmosferycznych - błyskawic i grzmotów.  

Co to jest burza?    

Burza to intensywny opad deszczu lub deszczu i gradu, któremu 

towarzyszą wyładowania elektryczne w atmosferze. Zwykle przed 

burzą wzmaga się chłodniejszy wiatr i tworzą się chmury kłębiaste, 

typu Cumulonimbus.  

Obejrzyj na ten temat film pt.: "Burza". 



Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=sbxmxfVf6-0 

 

Dla ciekawych! 

W naszym klimacie jest przeważnie od 14 do 36 dni burzowych w roku, zależnie 

od regionu. 

                                   
• Jak się zachować w czasie burzy? Proste zasady. 

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

 

 

 

ZAPAMIETAJ! 

Jak zachować się podczas burzy w domu? 

 
 

Otwórz zeszyt do języka polskiego i zrób notatkę: 
 

                               Lekcja                     (wpisz datę) 
 

Temat: Jak zachować się podczas burzy w domu? 

Podczas burzy należy: 

- zamknąć okno, 

- 

-                         ( dokończ sam!) 

 

 



ŚRODA - 22 kwietnia 2020r. 

Temat: Na wiosnę wszystko się zmienia. 
 

Na dzisiejsze spotkanie przygotujcie: lekturę "Brzydkie kaczątko" 

H. Ch. Andersena, ćwiczenia z edukacji polonistycznej, atlas, zeszyt 

do języka polskiego, kartkę z bloku rysunkowego, kredki lub mazaki 

oraz przybory szkolne. 

 

Cele: 

• wypowiesz się na temat H. Ch. Andersena i bohaterów baśni 

"Brzydkie kaczątko",  

• nadasz tytuły wydarzeniom z baśni, 

• napiszesz list do wybranego bohatera baśni, 

• utrwalisz dodawanie, odejmowanie i porównywanie pełnych 

setek, 

• wykonasz komiks do lektury "Brzydkie kaczątko". 

 

Na dzisiejszych zajęciach będziemy rozmawiać o pisarzu baśni  

H. Ch. Andersenie. 

Zastanów się : 
- Jakie znasz baśnie Andersena? 

- Która jest twoja ulubiona baśń i dlaczego? 

 "Dokończ tytuł baśni" - zabawa w skojarzenia. 

Wymieniam pierwszy człon tytułów baśni H.Ch.Andersena , a ty 

dopowiadasz resztę. 
"Królowa .....", "Dziewczynka z ....", "Księżniczka na ....", "Mała ...". 

"Nowe szaty ...",  "Brzydkie ..." 

To są znane wszystkim baśnie H. Ch. Andersena. 

- Kim był Hans Christian Andersen? 

                          



       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. 
Wskaż na mapie Europy Danię i Kopenhagę. Określ odległości 

dzielące Danię i Polskę (blisko, daleko, dzieli nas morze ...). 

 

- Co to jest baśń ?   (wg Słownika Języka Polskiego) 

        Baśń - opowieść o treści fantastycznej, legendarnej.  

Czas i miejsce w baśni są nieokreślone (np.: dawno, dawno temu, za 

siedmioma górami...). Świat i postacie przedstawione w baśni są 
fantastyczne - występują w nich magiczne stwory, mówiące zwierzęta 

lub rośliny. Pojawiają się nieistniejące królestwa i władcy, których 

trudno szukać w podręcznikach historii. Zwykle baśń ma szczęśliwe 

zakończenie - dobro wygrywa ze złem. W baśniach Andersena bywa 

czasami inaczej. 

 

Dzisiaj omówimy naszą lekturę pt.: "Brzydkie kaczątko" H. Ch. 

Andersena. Mam nadzieję, że wszyscy przeczytaliście tę baśń i bardzo 

wam się podobała. 

Odpowiedz na pytania: 

- Jakie postacie występują w baśni? 

- Która postać jest postacią główną? 

- Gdzie przyszło na świat kaczątko? 

- Jaki ptak opiekował się początkowo pisklątkiem? 

- Jaki los spotkał kaczątko po przyjściu na podwórko? 

- Dlaczego wszyscy mu dokuczali? 

- Jak czuło się kaczątko w takiej sytuacji? 

- Co postanowiło zrobić? 

Otwórz ćwiczenia z edukacji polonistycznej na s.66 i wykonaj ćw.1     

- uzupełnij metryczkę lektury. 

Następnie wykonaj ćw.2 s.66 - wklej we właściwej kolejności 

ilustracje przedstawiające losy kaczątka i nadaj im tytuły. 

                                 



Opisz ( ustnie) głównego bohatera baśni (małe brzydkie kaczątko lub 

pięknego łabędzia ) na podstawie fragmentów lektury oraz podanego 

słownictwa: 
 

brzydki, szary, zgrabny, duży, białe pióra, długa szyja, dostojny, niepozorny, 

niezgrabny, wdzięczny, ładny, skromny, smutny, samotny, bojaźliwy 
 

 

Zrób przerwę i wykonaj skręty tułowia w lewo i w prawo 

z klaśnięciem w dłonie na wysokości twarzy. 

  

 Napisz w zeszycie list do wybranego bohatera baśni, który 

niewłaściwie traktował brzydkie kaczątko. Przedstaw w nim, co ci się 
nie podoba w jego zachowaniu i wyjaśnij, jak powinien postępować. 
 

Przypominamy strukturę listu: 
                                                                             
                                                                                                      

miejscowość, data 

 

                     nagłówek, zwrot do adresata 

 

 

                 zdania służące nawiązanie kontaktu, wyjaśnieniu celu pisania listu 

 

                                   

                                           treść właściwa 

 

 

 

                              formuła pożegnalna 

 

               własnoręczny  podpis                                                   

 

Każdą nową myśl zaczynaj od akapitu. 

                                                             ( wykonaj zdjęcie i wyślij ) 
 DLA CHĘTNYCH! wykonaj ćwiczenia na s.67  

Obejrzyj film "Brzydkie kaczątko". 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=BGrrABuZm1o 

 



 

Edukacja matematyczna 

Temat: Rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000. 

 
Ćwiczenia na rozgrzewkę: 
- licz 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 ...,  6 dziesiątek to 

liczba ..., 7 dziesiątek to liczba ...,  8 dziesiątek to liczba ...,  9 

dziesiątek to liczba ...,  10 dziesiątek to liczba .... . 

   Liczba 100 jest to liczbą trzycyfrową. 

   ZAPAMIĘTAJ! 
10 jedności to 1 dziesiątka  (10 ). 

10 dziesiątek to 1 setka  ( 100 ). 

10 setek to 1 tysiąc  ( 1 000 ). 

 

• Otwórz podręcznik do matematyki na s.27 

Przeanalizuj zad.1 - tworzenie kolejnych setek na przykładzie 

pudełek z setką pinezek. 
- Policz głośno 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 

 

- Porównaj liczby: 

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

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

 

• Otwórz zeszyt do matematyki i wykonaj zad. 2 s.27 (zapisz 

liczby z zad. 1 s.27 cyframi i słowami od największej do 

najmniejszej). 

Wykonaj zad. 3 na s.27 - podaj sąsiednie brakujące setki. 

• Porównaj pełne setki - ćw. 1 s. 34 (ćwiczenia matematyczne) 

• Policz, ile to pieniędzy - ćw. 2 s.34 

• Oblicz sumy i różnice - ćw. 3 i 4 s. 34 

 

Dla chętnych!    



Rozwiąż zadania w ćwiczeniach na s.35 

 

                   Przerwa na drugie śniadanie! 

 

 

Edukacja plastyczna 

Temat: "Dalsze losy brzydkiego kaczątka" - wykonanie komiksu. 

 

Przygotuj: kartkę z bloku rysunkowego, kredki lub pisaki. 

 

Wymyśl i narysuj dalsze losy brzydkiego kaczątka w formie 4 

komiksowych scenek. 

                                           Do dzieła! 
 

 

Czego nas uczy baśń o brzydkim kaczątku? 

 

- Dobre serce nie bywa nigdy pyszne. 

- Każdy ma prawo do szczęścia. 

 

                                                     Pozdrawiam! 


