
Plik 13.(5V,6V) 

 

Wtorek 5V 

Wczoraj przypomnieliśmy sobie jakie zachowania człowieka są przyjazne dla środowiska naturalnego, a 

jakie szkodliwe. Dzisiaj zajmiemy się segregacją śmieci. 

 przeczytasz ze zrozumieniem tekst opowiadania, 

 wypowiesz się na temat tekstu, własnych doświadczeń i obserwacji, 

 uzupełnisz opowiadanie odpowiednimi fragmentami, 

 poznasz łatwy sposób odejmowania liczb 

 

edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna 

Polecenie 1.  

 Otwórz Elementarz cz.4. na str. 11. 

 Przeczytaj ze zrozumieniem tekst Rafała Witka ,,Dwa worki wstydu”. 

 

Polecenie 2.  

 Odpowiedz  na pytania: 

1. W jakiej akcji wzięły udział dzieci z klasy? 

2. Co postanowili zrobić Antek i Kuba? 

3. C sądzisz o tym pomyśle? 

4. Jak czuli się chłopcy, gdy oszustwo wyszło na jaw? 

5. Jak myślisz, co powinni zrobić chłopcy? 

6. A co mogą zrobić teraz? 

Polecenie 3.  

Przeczytaj opisy przykładowych sytuacji i powiedz, jak postąpisz? 

1. Kupujesz przybory szkolne w oddalonym sklepie papierniczym. Sprzedawca pomyłkowo nie 

przeliczył należności za część zakupów. Odkrywasz pomyłkę dopiero w domu. Co robisz? 

a) Wracasz do sklepu, żeby dopłacić za zakupiony towar? 

b) Wykorzystasz niewydane pieniądze na kupno innych przyborów szkolnych. 

 

2. Marzysz o nowej hulajnodze i od dłuższego już czasu oszczędzasz pieniądze na jej zakup. Niestety 

tygodnie mijają, a ty nadal nie masz pełnej kwoty. W szkolnej szatni znajdujesz portfel z brakującą 

sumą w środku, ale bez żadnych dokumentów. Co robisz? 

a) Cieszysz się z niespodziewanych pieniędzy i natychmiast idziesz kupić wymarzoną hulajnogę. 

b) Zanosisz znaleziony portfel do sekretariatu szkoły i rozwieszasz ogłoszenia o znalezisku. 

3. Razem z koleżanką poświęcacie w domu dużo czasu na przygotowanie dekoracji do klasy. 

Następnego dnia przynosisz do szkoły gotowe elementy dekoracyjne, a pani wychowawczyni bardzo 

chwali cię za wykonaną pracę i wpisuje pochwałę do dzienniczka. Co robisz? 



a) Wyjaśniasz, że pracę wykonaliście wspólnie i że koleżanka także zasłużyła na pochwałę, 

b) Cieszysz się z pochwały i nie możesz się doczekać, kiedy powiesz o niej rodzicom. 

 

4. Niechcący wylał ci się sok na książkę wypożyczoną z biblioteki szkolnej. Wiesz dobrze, że pani  

bibliotekarka jest wielką miłośniczką kotów i nie potrafi się na nie gniewać. Co robisz, oddając 

książkę? 

a) Przepraszasz i mówisz, że sok na książkę wylał twój kot, zaczepiwszy szklankę ogonkiem. 

b) Przepraszasz i mówisz, że książkę zalałaś/-eś niechcący, proponujesz odkupienie książki z 

kieszonkowego. 

 

PRZWIDŁOWE ODPOWIEDZI TO: 1a,2b, 3a, 4b 
Jak widzisz, być uczciwym nie jest łatwo. 

 

 

Polecenie 4 

Otwórz zeszyt do języka polskiego. Napisz: Lekcja, 5.05.2020r. 

Temat: Jesteśmy uczciwi wobec natury 

Człowiek uczciwy jest słowny, prawdomówny, przyzwoity, porządny, rzetelny, solidny.  

( Dalej przepisz z ramki umieszczonej pod tekstem na str. 11. trzy  pierwsze zdania: 

Uczciwość………….. winy) 

Polecenie 5.  

 Otwórz ćwiczenia cz.4.  na stronnie 10. 

  Wykonaj ćwiczenie 1. : Przeczytaj opowiadanie, zwróć uwagę na WSTĘP, ROZWINIĘCIE I 

ZAKOŃCZENIE. Wklej we właściwe miejsca zdania z wyklejanki.  

Polecenie 6.  

Podkreśl korzystając z linijki : 

a) Czerwoną kredką wszystkie czasowniki( odpowiadają na pytanie: co robi?, co się z nim dzieje? 

b) Ciemnoniebieską kredką wszystkie rzeczowniki( odpowiadają na pytania: kto?, co?) 

Polecenie 6.  

 Zamknij  Elementarz, ćwiczenia i zeszyt do języka polskiego. Odłóż.  

RZERWA 15 - MINUTOWA. POĆWICZ: 

 10 PAJACYKÓW,  10 podskoków na prawej nodze i 10 na lewej. 

 10 PRZYSIADÓW, 10 krążeń głową w prawo i 10 w lewo, 

 10 KRĄŻEŃ  RAMIONAMI W PRZÓD I 10 W TYŁ,  

 KRĄŻENIE BIODRAMI PO 10 RAZY W prawo i w lewo.  



edukacja matematyczna 

 

Polecenie 1.  

 Przygotuj kuferek z pomocami matematycznymi, wyjmij z niego: 

       10 klocków czerwonych,  

10 klocków niebieskich,  

10 klocków zielonych. 

 Korzystając z klocków wykonaj odejmowanie: ( 10 klocków czerwonych i 5 klocków niebieskich) 

                 15 – 8 =  

               Liczbę 8 rozbijamy na 5 i 3 

              15 – 5 – 3 = 10 – 3 = 7 

 

 Korzystając z klocków wykonaj odejmowanie: 24 – 8 ( 10 klocków czerwonych,  

10 klocków niebieskich, 8 klocków zielonych) 

 

24 – 8 = 24 – 4 – 4 = 20 – 4 = 16 

 

 Korzystając z klocków wykonaj odejmowanie: 21 – 9  (( 10 klocków czerwonych,  

10 klocków niebieskich, 1 klocek zielony.) 

 

21 – 9 = 21 – 1 – 8 = 20 – 8 = 12 

 

Polecenie 2.  

 

Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja, 5V 2020 r. 

Temat: Odejmowanie liczb z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

 

W zeszycie:  

Str. 41, zad. 3( z podręcznika) 

Zadanie rozwiąż z wykorzystaniem ilustracji- liczbę 5 musisz rozbić na 3 i 2) 

43 – 5 =  

 Str. 41, zad. 4. 

…………………………… 



Str. 41, zad. 5. 

 

Polecenie 3. 

Zrób zdjęcie z rozwiązaniem zadania 5, str. 41 i prześlij do oceny. 

 

Polecenie 4.  

Otwórz zeszyt ćwiczeń matematycznych, cz.2. na stronie 49 

W ćwiczeniach wykonaj zadania: 1, 2, 3, 

Zad. 4, str. 49( w zeszycie) 

 

I .  górna półka   ……………… + 7 = 33  

II . dolna półka ……………….. + 5 = 33 

POMOC:   I    33 – 7 =  

                   II   33 – 5 = 

 

 

BRAWO!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Środa 6V 

 

 obejrzysz proekologiczną bajkę 

 przeczytasz wiersz z odpowiednią intonacją 

 wypowiesz się na temat konieczności segregowania śmieci 

 poćwiczysz poprawną pisownię podanych czasowników z końcówką: -uje, -uję 

 poćwiczysz dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 

 poznasz nową piosenkę  

 

edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna – 2 lekcje 

 

Polecenie 1. 

Obejrzyj film : 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY  Bajka edukacyjna – proekologiczna 

 

Polecenie 2. 

 Odpowiedz na pytania: 

1. Jak nazywamy rzeczy, które nikomu nie są już potrzebne? 

2. Co zwykle się z nimi robi? 

3. Jak postępować ze śmieciami? Co to jest recykling? 

Polecenie 3. 

 otwórz Elementarz na str. 12-13.   i 

 głośno przeczytaj tekst Marcina Brykczyńskiego ,,Marsz do kosza”.  

 odpowiedz ustnie na pytania zamieszczone pod tekstem. 

 

Polecenie 4. 

 Otwórz Zeszyt ćwiczeń cz.4. na stronie 11.  

 Wykonaj ćwiczenia 1. i 2. 

 Rozwiąż krzyżówkę ze str. 12. i wpisz hasło. 

 Wykonaj ćwiczenie 4. ze str. 13. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY


Polecenie 5. 

Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 6V 2020 r.  

Temat: Segregujemy śmieci 

 

Recykling to wielokrotne przetwarzanie i wykorzystywanie odpadów. Produkty, które można ponownie 

przetworzyć oznaczamy takim symbolem: 

                                   

 

                                       ………………………………………………………………. 

                                             Narysuj, korzystając z wzoru: ćw.cz.4., str.12. 

Pojemniki do segregacji: ( uzupełnij do czego służą) 

żółty  jest na .. 

zielony jest na… 

niebieski  jest na… 

biały  jest  na  …… 

 

Polecenie 6. 

 Wykonaj  ćw. 5, str. 13.   

 W zeszycie wykonaj polecenie zaznaczone niebieską kropką: Ułóż i zapisz  3 lub 4 zdania z wyrazami 

z ćwiczenia 5. Zwróć uwagę na poprawną pisownię zakończeń – uje, -uję. 

 

PRZERWA 15-minut 

 

 

 

 

 

 

 



edukacja matematyczna 

 

Polecenie 1.  

Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja, 06.05.2020r. 

Temat: Sprawdzamy wyniki odejmowania 

 

Polecenie 2. 

 Przypomnij sobie jak sprawdzaliśmy wynik odejmowania za pomocą dodawania : 

 

 10 – 3 = 7 ,   bo 7 + 3 = 10       lub  3 + 7 = 10 

15 – 3 = 12,   bo 12 + 3 = 15    lub 3 + 12 = 15 

 

Polecenie 3.  

 

 Otwórz podręcznik do matematyki cz.2. na str. 42. 

 Zad. 1:  Przeanalizuj  odejmowanie i jego sprawdzenie za pomocą dodawania.  

 

 W zeszycie: Wykonaj i zapisz: 

Str. 42, zad. 2 – wyniki sprawdź za pomocą dodawania 

Str. 42, zad.3 – ustnie 

 

Polecenie 4. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń cz. 2. na str. 50.  

 W ćwiczeniach wykonaj zadania: 1, 2,  3.  

 

To dla Ciebie łatwe zadania. Brawo! 

 

 

 

 

 

 



edukacja muzyczna 

 

Temat: Nauka piosenki ,,Ziemia to wyspa zielona” 

 

Włącz filmik z piosenką. Ucz się piosenki fragmentami.  Możesz słuchać jej podczas rozwiązywania zadań z 

matematyki.  

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs  ZIEMIA WYSPA ZIELONA � - Piosenka Dla Dzieci - 

PiesioTv � 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uJBvuP8jEzs

