
                                                                                              Zielona Góra, 5 maja 2020r. 
 
 
 
 

               Dzień dobry! 
 
 
 
        Witam Was kolejnego dnia naszej wspólnej nauki! Dziękuję za  
przesłane zdjęcia! Dzielnie uczycie się sami w domu! 
Uwaga! na eduelo czeka na Was test z edukacji przyrodniczej. Życzę 
powodzenia! 
 
Na dzisiejsze spotkanie przygotujcie: podręczniki i ćwiczenia 
z edukacji polonistycznej (część 3) i z edukacji matematycznej, 
zeszyty i przybory szkolne oraz mapa świata. 
  
WTOREK - 5 maja 2020r. 
Temat: Fantastyczne dzieła architektury. 

 
Cele: 

• wyszukasz i przeczytasz informacje o niezwykłych budowlach, 
• wypowiesz się na temat tych budowli, 
• wskażesz na mapie niezwykłe miejsca na ziemi, 
• poćwiczysz odejmowanie liczb w zakresie 1000. 

 
Dzisiejszy temat brzmi fantastyczne dzieła architektury. Musimy 
sobie wytłumaczyć: Co to jest architektura i kto się nią zajmuje? 



Architektura - sztuka kształtowania przestrzeni, wyrażająca się 
w projektowaniu, wznoszeniu i artystycznym kształtowaniu 
wszelkiego rodzaju budowli. 
- Czym zajmuje się architekt? 
Architekt - specjalista w dziedzinie architektury, budowniczy.            
Jest to osoba zajmująca się organizowaniem prac projektowych 
w budownictwie. Żeby powstały budowle, potrzebni są architekci. 
 
Istnieją budowle, które swoim wyglądem i pięknem zachwycają 

turystów z całego świata. Te cuda architektury są częścią historii, 

która skrywa wiele tajemnic. Wznoszone były ku chwale Boga, 

wielkich władców, nieprzeciętnych ludzi i wspaniałych idei. Stały się 

symbolami rozpoznawalnymi przez wszystkich mieszkańców Ziemi. 

Poniżej zobaczcie niektóre słynne budowle, które koniecznie trzeba 

zobaczyć na własne oczy. 

• Wieża Eiffla - najbardziej znany obiekt architektoniczny Paryża, 
rozpoznawalny również jako symbol Francji.   

 

            
 
 

• Statua Wolności - symbol wolności Nowego Jorku i Stanów 
Zjednoczonych. 

 

          
 



 
• Gmach Opery w Sydney - najpiękniejsza budowla Australii. 

 
 

 
• Krzywa wieża w Pizie , Włochy - jedna z najbardziej znanych 

budowli świata. 
 

          
 

• Wielki Sfinks w Gizie. Jedna z największych atrakcji 
turystycznych  Egiptu.  

 

          



- Otwórz podręcznik na s.78,79 i przeczytaj tekst informacyjny pt.:                  
" Niezwykłe budowle". 
- Na podstawie przeczytanego tekstu wykonaj ćwiczenia na s.84. 
 
  Zrób przerwę i wykonaj niskie podskoki obunóż w miejscu 
naśladując odbijającą się piłkę. Zmieniaj tempo podskoków wolno - 
szybko. 
   
- Wykonaj ćw.4 s.85 
 
 Utrwalamy wiadomości: 

 
 
  Dla chętnych! ćw.5 s.85 
     
Otwórz zeszyt do języka polskiego i napisz: 
Temat: Fantastyczne dzieła architektury. 
 Wybierz jedno z najwspanialszych dzieł architektury i ułóż o nim  
notatkę w zeszycie. 
                                                      ( wykonaj zdjęcie i wyślij) 
 



Edukacja przyrodnicza 

Temat: Nauka z mapą - wskazywanie niezwykłych dzieł 

architektury na Ziemi. 

 
Utrwal kierunki świata - wskaż:  ZACHÓD, WSCHÓD, PÓŁNOC, 
POŁUDNIE. 

 
Otwórz atlas geograficzny na mapie ŚWIAT  (podział polityczny) lub 
wyszukaj takiej mapy w Internecie. 
 
Mapa polityczna ŚWIATA  - to mapa tematyczna, prezentująca duże 
obszary (świat, kontynenty lub ich części), państw i terytoriów. 
 
Wyszukaj, gdzie leżą państwa w których znajdują się wspaniałe dzieła 
architektury. Określ ich położenie. 

• Wielki Mur Chiński (Chiny) 
• Bazylika Sagrada Familia (Hiszpania) 
• Tadż Mahal (Indie) 
• Piramidy (Egipt) 
• Burj Khalifa (Zjednoczone Emiraty Arabskie) 
• Zapora Hoovera (Stany Zjednoczone) 
• Posągi na Wyspie Wielkanocnej (Chile) 
• Opera w Sydney (Australia) 
• Statua Wolności (Stany Zjednoczone) 
• Wieża Eiffla (Francja) 
• Krzywa Wieża w Pizie (Włochy) 

 
                  Życzę przyjemnego podróżowania palcem po mapie! 
 
 
 
 
 



Edukacja matematyczna 

Temat: Odejmowanie liczb w zakresie 1000 typu: 764 - 8, 203 - 9, 

335 - 40, 450 - 70. 
 
Rachunek pamięciowy 
Oblicz sumy, wyszukaj je po lewej stronie i wpisz. 
 

 
     Uważnie przeanalizuj sposób odejmowania liczb w ramce. 

     
 
 



Otwórz podręcznik na s.36 i wykonaj zadania: 
    Zad. 1,3, 4, 5 s.36  (ustnie) 
    Zad. 2 i 5 s.36 - wykonaj po 2 przykłady z każdego zadania 
w zeszycie.                                        (zrób zdjęcie i wyślij) 
 
Poćwicz te umiejętności w ćwiczeniach na s.45 i 46  
          Dla chętnych!  zad. 6 i 7 s. 46 (ćwiczenia)  
 
 
ŚRODA - 6 maja 2020r. 

Temat: Wizyta w teatrze. 
 
Na dzisiejsze spotkanie przygotujcie: podręczniki i ćwiczenia do 
edukacji polonistycznej i matematycznej, zeszyty, przybory szkolne 
i materiały do wykonania lalki teatralnej : ścinki tkanin, włóczka, 
sznurek, patyczki, nici, igła nożyczki oraz inne materiały.                       
Cele: 

• przeczytasz wiersz o teatrze, 
• wypowiesz się na temat teatru, zawodów związanych z teatrem 

i rekwizytów, 
• będziesz dodawać i odejmować liczby w zakresie 1000 różnymi 

sposobami, 
• wykonasz lalki teatralne z zużytych przedmiotów codziennego 

użytku. 
 
 Na dzisiejszej lekcji zapraszam wszystkich do teatru. Każdy z nas był 
w teatrze. Teraz zobaczymy jak powstaje spektakl teatralny! 
 Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0 
 

Otwórz podręcznik na s.80 i przeczytaj wiersz M. Brykczyńskiego 
pt.:" Ale teatr! ". 
Odpowiedz: 
- Co napsocił Chochlik? Kto i w jaki sposób naprawił jego figle? 
- Spróbuj naprawić jego błędy , korzystając z ilustracji w podręczniku. 
 Otwórz ćwiczenia na s.86 i wykonaj: 
       ćw.1 s.86 
Na podstawie wiersza "Ale teatr!" zaznacz właściwe zakończenia 
zdań. 



       ćw.2 s.86  - ustnie 
Przeczytaj  i zapamiętaj! 
Jakie zawody są związane z teatrem i na czym polega praca tych 
ludzi? - podręcznik s.80, 81 
 
  Wykonaj  ćw. 3 s.86  
Napisz, na czym polega praca osób pracujących w teatrze.. 
Wykorzystaj informacje z podręcznika. 
                                        (zrób zdjęcie i wyślij) 
           ćw. 4 s.87 
Jak można wykorzystać rekwizyty pokazane na zdjęciach. 
     
Dla chętnych ćw.5 s.87 
 
Zrób przerwę, otwórz okno i w postawie stojącej naśladuj ruchy 
wkręcania i wykręcania żarówek z lampy umieszczonej na różnej 
wysokości. 
 
Edukacja matematyczna  

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000 różnymi  

sposobami. 
Rachunek pamięciowy 
- Ułóż podane liczby w kolejności rosnącej: 
    999, 427, 372, 569, 229 
- Ułóż podane liczby w kolejności malejącej: 
    742, 931, 148, 649, 535 
 
Na dzisiejszych zajęciach będziemy ćwiczyć dodawanie 
i odejmowanie liczb w zakresie 1000 różnymi sposobami. 
Przeanalizuj pisemny sposób dodawania i odejmowania liczb        
w ramce. 
 



 
 

Otwórz podręcznik na s. 37 
Wykonaj zad.1 i 3 s.37 - ustnie 
  zad.2 i 4 s.37 - oblicz w zeszycie po 3 przykłady. 
                              (zrób zdjęcie i wyślij) 
- Poćwicz również w ćwiczeniach na s.47 i 48 
          ćw. 7* s.48 ( dla osób chętnych) 
 
                     Zrób przerwę na drugie śniadanie! 
 
Edukacja techniczna 

Temat: Lalka teatralna - wykonanie wg własnego pomysłu. 

 
Obejrzyj prezentację "Rodzaje lalek teatralnych" 
Kliknij w link: https://slideplayer.pl/slide/12819009/ 
 

Na dzisiejszych zajęciach wykonasz lalkę z zużytych przedmiotów 
codziennego użytku, np.: z butelki plastikowej, z drewnianej łyżki lub 
widelca, skarpety, rękawiczki ... 
Propozycje: 
1.Kukiełka wykonana z butelki plastikowej. 
  Kliknij w link : https://www.youtube.com/watch?v=0arp32Xlnrc 
 

Potrzebne materiały: butelka plastikowa, kolorowy papier, dwustronna 
taśma klejąca, pisaki, klej, nożyczki. 



         Wykonaj zgodnie z instrukcją na filmie. 
 
  2. Kukiełka na patyku. 
     Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=gAEDQiDJVco 
 
Potrzebne materiały: dwie torby foliowe jednorazowe, patyczki do 
szaszłyków, taśma klejąca. 
          
            Wykonaj zgodnie z instrukcją na filmie.  
     
  3. Kukiełka, lalka z papieru. 
     Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=iyF4TzKXYZ0  
 
Potrzebne materiały: szary papier pakowy, sznurek konopny lub 
włóczka. 
 
              Wykonaj zgodnie z instrukcją na filmie. 
 
  4. Pomysłowe kukiełki. 

    
 
Kochani ! to są propozycje, które możecie wykorzystać w realizacji 
tematu. 
Lalkę, kukiełkę teatralną możesz wykonać według własnego pomysłu. 
                                         (zrób zdjęcie i wyślij) 
                                                                             Do dzieła! 
 
Ps. 
Pracuj systematycznie! 
 



Czytamy fragment lektury: Maria Krűger "Karolcia". 
Kliknij w link: https://images.iformat.pl/A8CFCE8EEB/08CBB5AF-8556-4AE2-BAC5-
C1735FFD86DC.pdf 
 

                                                                                         Do jutra! 


