
Plik 14.(7V, 8V,11V) 

 

Drogie dzieci, 

Otrzymałyście loginy  i hasła do Eduelo.  Proszę się tam zalogować ,wejść na naszą klasę i otworzyć. Czekają 

na Was dwa sprawdziany. Ja będę za tydzień sprawdzała jak sobie radzicie. Za dobrą pracę będą oceny.  

 

Czwartek 7V 

 przeczytasz tekst inscenizacji  

  ułożysz i zapiszesz hasła na temat ochrony przyrody 

 przepiszesz wyrazy w kolejności alfabetycznej 

 poćwiczysz dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 

 wykonasz pojemnik na odpady 

 

edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna 

 

Polecenie1. 

 Otwórz Elementarz cz.4. na str. 14-15 

 Przeczytaj ,,Niewielki, ale śliczny Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny”.  

 Poproś osobę dorosłą o wyjaśnienie niezrozumiałych sformułowań(wyrazów) 

 

Polecenie 2. 

 Odpowiedz na pytania: 

1. Jak należy dbać o środowisko? 

2. Czego nie wolno robić? 

3. Dlaczego to takie ważne? 

Polecenie 3. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 14-15.,,Dzień odkrywców” 

 Wykonaj zadania: 

1. Pomóż kaczce zrobić przegląd śmieci w jeziorze, policz te przedmioty. 

2. Pomóż jeżykowi zrobić kompost. 

3. Rozwiąż rebus i zapisz hasło. 

4. Odszukaj i zaznacz przedmioty wykonane z odpadów . 

 

 

Polecenie 4. 



Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja 7V2020r. 

Temat: Dbamy o Ziemię 

 Na podstawie inscenizacji ,,Niewielki, ale śliczny Wiosenny Teatrzyk Ekologiczny) wymyśl hasła o 

ochronie przyrody i zapisz je pod tematem lekcji. 

  Haseł ma być 7. 

 Hasła będą w formie wykrzyknikowej, a więc na końcu stawiamy ! 

Zapisane hasła prześlij do oceny. 

Polecenie 5. 

Podane w  ramce wyrazy przepisz do zeszytu w kolejności alfabetycznej: 

mchy, baobaby, traszki, chabry, porosty, świstaki, maki, widłaki, żuczki, pandy, liszki, mrówki, ważki, 
chrząszcze 

 

BRAWO!!! 

 

Przerwa 15 minut 

 

edukacja matematyczna 

 

Polecenie 1. 

Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja, 7V2020r. 

Temat: Dodawanie i odejmowanie- zadania z okienkami 

 

Polecenie2. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 43 

Zad.1 – Ustna analiza: 

Dane: 

 60 miejsc w wagoniku 

 Ile osób jest w wagonie? 

 Jest jeszcze wolnych 9 miejsc 

Rozwiązanie:        …….. + 9 = 60                   60 – 9 = 51    , bo 51 = 9 = 60 

Odpowiedź: W wagonie jest już 51 osób. 



Polecenie 2. 

zad. 2, str. 43  Rozwiąż przykłady i zapisz je w zeszycie. Skorzystaj ze wzoru: 

43 +             = 50                50 – 43 = 7        bo  43  + 7 = 50 

 

Zad. 3, str. 43 

Zad.4, str. 43 

Zad. 5, str. 43 

ZRÓB ZDJĘCIE ZADAŃ I PRZEŚLIJ do oceny 

 

Polecenie 3. 

Otwórz  zeszyt ćwiczeń na str. 51. 

Wykonaj zadania: 1, 2, 3. 

BRAWO!!! 

 

15 minut przerwy 

 

edukacja techniczna 

Temat: Mój pojemnik na odpady 

 

Polecenie 1. 

 Obejrzyj krótki film o tym jak zrobić z tektury kosz na śmieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=co47vIYpAwc   Jak zrobić z tektury kosz na śmieci w kształcie potwora 

 Pomyśl czy z dostępnych Ci w domu pudełek,  kartonów, odpadów,  też możesz wykonać coś 

podobnego? A może masz inne pomysły. Film jest propozycją . Reszta należy do Ciebie. 

 

 

Polecenie 2. 

 Przygotuj  potrzebne do wykonania pojemnika na odpady rzeczy,  

 Wykonaj pojemnik 

 Zrób zdjęcie i prześlij do oceny 

https://www.youtube.com/watch?v=co47vIYpAwc


Piątek 8V 

 

 przeczytasz ze zrozumieniem tekst informacyjny i wiersz 

 wyszukasz potrzebne informacje w wierszu i innych tekstach 

 uzupełnisz zdania wyrazami określającymi następstwa zdarzeń 

 utrwalisz wiedzę przyrodniczą - rodzaje zbóż i co się z nich wytwarza 

 

edukacja polonistyczna przyrodnicza – 2 lekcje 

 

Polecenie 1.  

 Otwórz Elementarz cz.4. na stronie 16 – 17 

 Przeczytaj tekst Rafała Witka ,,Zwykły czy niezwykły?” 

 Odpowiedz na pytania umieszczone pod tekstem. 

 

Polecenie 2.  

Otwórz zeszyt do języka polskiego Zapisz: Lekcja 8V 2020 r. 

Temat: Czasowniki. Było, jest, będzie 

Jest: dzisiaj, dziś, obecnie, teraz  

Było: dawniej, kiedyś, dawno temu 

Będzie: za kilka lat, jutro, pojutrze, później, potem, na koniec 

Polecenie 3.  

Z tekstu na str. 16-17 wybierz 9 czasowników  i zapisz je w tabeli wg wzoru.  

 
BYŁO 

czas przeszły 

 
JEST 

czas teraźniejszy 

 
BĘDZIE 

czas przyszły 

powiedziała mówi powie 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ZRÓB ZDJĘCIE TABELI I RZEŚLIJ DO OCENY 



 

PRZERWA 15 minut 

 

Polecenie 4. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 16, 17. 

 Wykonaj ćwiczenia 1 i 2, 3 

 

Polecenie 5. 

Obejrzyj  dwuminutowy film ,,Przygody Oli i Stasia #3 � Produkty zbożowe” 

https://www.youtube.com/watch?v=HSN9mM6lyzU    

 

Polecenie 6. 

Otwórz Elementarz na stronie 18-19 

 Obejrzyj ilustracje przedstawiające rodzaje zbóż oraz powstałe z nich przetwory 

 Na podstawie ilustracji z Elementarza wykonaj ćwiczenie 4., str. 18:  

Napisz, jakie to zboża i wklej nazwy produktów.  

 

 

PRZERWA 15 minut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HSN9mM6lyzU


edukacja  matematyczna 

 

Polecenie 1. 

Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja, 8V2020r. 

Temat: Mnożenie i dzielenie do 100 - utrwalanie 

 

Polecenie 2.  

 Otwórz Podręcznik do matematyki na str. 44.  

 Wykonaj ustnie zadanie 1. 

W zeszycie  :      przepisz i wylicz: 

18:6  =                            2x9 = 

28:4  =                            9x2 = 

18:2 =                             6x3 = 

28:7 =                             3x6 = 

18:9 =                             4x7 = 

18:3 =                            7x4 = 

 

Zad.2 

Betoniarka-   ……..zł 

Wóz strażacki ………zł 

 

Zad.3. 

…… x ……. = 

…… x ……. = 

…… x ……. = 

…… x ……. = 

…… x ……. = 

 

 



Zad. 4 

Klasa 2a      …….. x …….. = ……. 

Klasa 2b     …….. x …….. = ……… 

Odp. Wychowawczyni kl. ……kupiła o ….. lizaki ……….. więcej niż wychowawczyni kl. …….. 

 

Polecenie 3.  

 

Otwórz Zeszyt ćwiczeń na stronie 52 

Zagraj z rodzicem  lub inną osobą w grę ,,Liczę szybciej niż ślimak” 

 

Polecenie 4. 

Pokolorowanego ślimaka wyślij do oceny! 

 

 

Życzę Wam miłej zabawy na EDUELO!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poniedziałek 11V 

 obejrzysz film edukacyjny 

 wysłuchasz tekstu opowiadania i wypowiesz się na jego temat 

 ułożysz zdania zgodnie z etapami powstawania chleba 

 poćwiczysz mnożenie liczb 

 

edukacja polonistyczna przyrodnicza 

 

Polecenie 1. 

 Obejrzyj film edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=99wOP1R-9r8   Od ziarenka do bochenka 

Polecenie 2. 

 Otwórz Elementarz na str. 20 

 Poproś osobę dorosłą, aby przeczytała Ci tekst  Zofii Staneckiej ,,Od ziarenka do bochenka” 

 Odpowiedz na pytania zamieszczone pod tekstem 

 

Polecenie 3. 

 Otwórz  Zeszyt  ćwiczeń na str. 19. Wykonaj ćw.1.: 

Przyjrzyj się czterem ilustracjom. Przeczytaj tytuły w zielonej ramce. Wpisz pod każdą ilustracją tytuł 

dobrany z ramki i opowiedz jaka jest droga od zboża na polu do chleba  

 Otwórz ćwiczenia na str. 20.  

Ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością czynności pokazanych na poprzedniej stronie. Dopisz 

ostatnie zdanie.  

 

 

Polecenie 4. 

Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 11.05.2020r. 

Temat: Od ziarenka do bochenka 

 

(przepisz 7 ponumerowanych zdań  zgodnie z kolejnością czynności)  - ćw. Str. 20 

.1. 

2. 

3. 



4. 

5. 

6. 

7. 

 

 Wykonaj ćw. 2 ze str. 20 i zapisz je w zeszycie. 

 Wykonaj w ćwiczenia 3,4,5 ze str. 21 

 

 

PRZERWA 15 minut 

 

 

 

edukacja  matematyczna 

 

Polecenie 1. 

 Otwórz Elementarz na stronie 45. 

 Ustnie rozwiąż zadania: 1, 2, 3. 

 

Polecenie 2. 

Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja, 11.05.2020r. 

Temat: Mnożenie  liczb 

 

Polecenie 3. 

 

Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 53. 

Wykonaj zadania: 

 1, 2, 3, 4, 

 

 



W zeszycie zapisz i rozwiąż:  

 

5x6=                                      4x7=                           3x8=                                2x9= 

6x6=                                     5x7=                            4x8=                                3x9= 

7x6=                                     6x7=                           5x8=                                  4x9= 

8x6=                                     7x7=                            6x8=                                 5x9= 

 

 

 

 

 

 


