
                                                                                          Zielona Góra, 7 maja 2020r. 

 

 

 

                      Witajcie! 

 
              Dziękuję Wam za nadesłane prace z edukacji polonistycznej  

i matematycznej oraz z plastyki. Są bardzo ładnie wykonane. Cieszę 
się, że tak dobrze pracujecie. 

 

Na dzisiejsze spotkanie przygotujcie: podręczniki i ćwiczenia 

z edukacji polonistycznej, podręcznik do muzyki, zeszyty i przybory 

szkolne, globus lub atlas geograficzny oraz kartkę z dużego bloku 

rysunkowego, pisaki, kredki. 

 

 

CZWARTEK - 7 maja 2020r. 

Temat: Nasza Ziemia. 

 

Cele: 

• wyjaśnisz różne znaczenia wyrazu ziemia, 

• przeczytasz tekst informacyjny i wyszukasz w nim potrzebne 

fragmenty, 

• wskażesz kontynenty i oceany na mapie świata i zapiszesz ich 

nazwy wielką literą,  
• uzupełnisz zdania czasownikami w odpowiedniej formie, 

• nauczysz się nowej piosenki, 

• wykonasz plakat. 

 



Edukacja polonistyczna 

Ziemia. Co to znaczy? 
 Na początek quiz o kosmosie. Odpowiedz na pytania.  

- Jak nazywa się planeta położona najbliżej Słońca? 

- Którą planetę nazywamy Czerwoną Planetą? 

- Jak się nazywa się najwybitniejszy i najbardziej znany polski  

   astronom? 

- Jak nazywają się trasy, po których krążą planety? 

- Która planeta w Układzie Słonecznym jest największa? 

- Jak nazywa się urządzenie służące astrologom do oglądania planet 

   i gwiazd? 

  Podpowiedź!!! - odpowiedzi na powyższe pytania są w tabelce.  

 

 

 

Utrwalamy i przypominamy: 

Wielką literą piszemy nazwy gwiazd, planet, konstelacji np.: Saturn, 

Jowisz , Wielka Niedźwiedzica, Słońce,  Ziemia. 

 

Ziemia jest trzecią planetą licząc od Słońca. Tu właśnie żyjemy 

i mieszkamy. Możemy ją obserwować z kosmosu poprzez satelity. 

Nasza planeta to setki jezior, mórz, wysp, które zachwycają ludzi 

swym pięknem.                       

Tak wygląda Ziemia z kosmosu: 

 

 

 

            Mars , Merkury, orbity, Mikołaj Kopernik, Jowisz, teleskop 

 



 Wyrazy i wyrażenia, które kojarzą się nam z pojęciem ziemia, np.: 

planeta, kula ziemska, skorupa ziemska, gleba, grunt, pole, rola, ląd, 

powierzchnia, obszar, kraina. 

 

                                Zapamiętaj! 

ZIEMIA ma różne znaczenie w zależności od kontekstu: otóż kiedy 

mamy na myśli planetę, zapisujemy go wielką literą, a w innych 

przypadkach małą. 
 

Dzisiaj dowiesz się ciekawych informacji na temat naszej planety 

Ziemi. Niedawno obchodziliśmy jej dzień (22 kwietnia). 

 

- Wskaż na globusie lub na mapie świata nazwy kontynentów: 

Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Antarktyda, 

Australia, Europa, Azja. Odczytaj nazwy oceanów. 

 
- Otwórz podręcznik na s.6 (cześć 4) i przeczytaj tekst informacyjny. 

  Obejrzyj ilustracje.  

  Odpowiedz na pytania: 

• Gdzie znajduje się Wielki Kanion? 

• Gdzie są Klify Moheru? 

• Co to znaczy: zamek z bawełny? 

• W jakim kraju są Pamukkale? 

• Co to jest zorza polarna i czym się charakteryzuje? 

• Jakie zwierzęta żyją na wyspie Galapagos? 

• Co jest widziane z kosmosu jako biała smuga? 

• Kim są Aborygeni? 

• Które miejsce w Australii jest przez nich uważane za święte? 

 

- Wykonaj ćwiczenia na s.4 i 5 (część 4). Gwiazdkę z ćw.3 pomiń. 
 

 Zrób przerwę i wykonaj skłony głowy w przód i w tył oraz 10          

przysiadów. 

 

 



Edukacja techniczna 

Temat: Plakat pt.: "Piękna nasza Ziemia". 

 
Potrzebne materiały: kartka z dużego bloku rysunkowego lub szary 

papier pakowy, farby lub kredki, mazaki, pisaki. 

Obejrzyj plakaty o Ziemi: 

  

 
 

 

 
 

Wykonaj plakat według własnego pomysłu. 

                                             ( zrób zdjęcie i wyślij) 



 

                Zrób przerwę na drugie śniadanie. 

 

Edukacja muzyczna  

Temat: Nauka piosenki pt.: "Zbuntowana czwórka".  

  
Powtórz i zaśpiewaj poznane piosenki. 

- Wysłuchaj nagrania  i odpowiedz :  

    Dlaczego instrumenty uciekły z orkiestry? 

    Co stworzyły, grając we czwórkę? 

Kliknij w link: 
https://chomikuj.pl/aggaw/SZKO*c5*81A/LEKCJE/MUZYKA/Szkolne+piosenki+klasa+IIII

/25+Zbuntowana+czw*c3*b3rka,5810632016.mp3(audio) 
 -Otwórz podręcznik do muzyki na s. 79  

- Przeczytaj słowa piosenki pt.: "Zbuntowana czwórka" - naucz się 
słów na pamięć.  
 - Zaśpiewaj razem z nagraniem, maszeruj w trakcie śpiewania. 

Zapisz w zeszycie : 

Temat : Nauka piosenki " Zbuntowana czwórka". 

             Co to jest kwartet? 

Kwartet - zespół instrumentalny składający się z czterech 

instrumentów, np.: kwartet smyczkowy - dwoje skrzypiec, altówka 

i wiolonczela. 

     
 

 

 

 

 

 



PIĄTEK 8 maja 2020r. 

Temat: Las naszym skarbem. 

 

Cele: 

• odpowiesz na pytania do przeczytanego wiersza i tekstu, 

• wypowiesz się na temat znaczenia lasu dla przyrody i dla 

człowieka, 

• utrwalisz wiadomości o poznanych częściach mowy i zasadach 

pisania listu, 

• zagrasz w grę. 
 

Edukacja polonistyczna 

 
Las to jedyne dzisiaj miejsce na Ziemi, gdzie współcześnie  żyjący 

w pośpiechu człowiek może na chwilę zwolnić tempo, odetchnąć 

świeżym powietrzem i cieszyć się widokiem otaczającego go świata. 

Pamiętaj!  Las może istnieć bez człowieka, ale człowiek bez lasu nie 

może. 

Obejrzyj film przyrodniczy pt.: "Co to jest las?" 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=31z7hEiIDVs 

 

Przeczytaj wiersz N. Usenko "Drzewo" ( podręcznik s.8) 

- Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem. 

- Zastanów się, kim może być osoba mówiąca w wierszu. 

  

Przypominamy i utrwalamy! 
- Czym jest dialog? 

Dialogiem nazywamy rozmowę dwóch lub więcej osób. 
- Jak zapisujemy wypowiedzi dialogowe? 

Wypowiedzi dialogowe zapisujemy od nowego wiersza, po 

myślniku. 
  

Otwórz ćwiczenia na s.6 i wykonaj: 

  ćw. 1 s.6 ( określ cechy osób prowadzących dialog w wierszu)  

  ćw. 2 s.6 (uzupełnij brakujące fragmenty listu) 

  ćw. 3 s.7 ( utrwal wiadomości o czasowniku) 

 



Przypominamy! 
"Nie" z czasownikami piszemy oddzielnie, np.: nie idę, nie chcę. 
  

Przeczytaj informację na s.9 (podręcznik) pt.: Znaczenie lasu. 

Udziel odpowiedzi na  pytania pod tekstem - ustnie. 

Napisz w zeszycie zasady właściwego zachowania się w lesie. 

                                           (zrób zdjęcie i wyślij) 
 

                     Zrób przerwę na drugie śniadanie! 

 

Edukacja matematyczna 

Temat: Pomyślę i rozwiążę. Gra w żółte i zielone. 

 
Żeby wykonać zadania z matematyki będzie potrzebny towarzysz, 

rodzic lub ktoś z bliskich, aby zagrać z Tobą w grę (gra w ćw. na 

s.50,51). 

Przygotuj: dwie kostki do gry i 24 żetony ( żetony mogą być z innej 

gry, ale jeśli nie masz to wytnij je z kolorowego papieru).  

   Przeczytaj uważnie przebieg gry. 

 "Pomyślę i rozwiążę" ze s.49 dla osób chętnych. 

 

                                                           Do poniedziałku! 

 

 

PONIEDZIAŁEK - 11 maja 2020r. 

Temat:  W parku narodowym. 

 

Cele: 

• utrwalisz stosowanie wykrzyknika, 

• przeczytasz teksty informacyjne i wypowiesz się na ich temat, 

• zredagujesz opis łosia zgodnie z podanym planem, 

• poćwiczysz dodawanie liczb trzycyfrowych różnymi sposobami, 

• omówisz zasady zachowania się w parkach narodowych. 

 

Na dzisiejsze spotkanie przygotuj: podręczniki i ćwiczenia z edukacji 

polonistycznej i matematycznej, zeszyty i przybory szkolne. 

 



 

Edukacja polonistyczna i społeczna  

 
 Dzisiaj poznamy wybrane polskie parki narodowe. 

- Przeczytaj tekst informacyjny "Parki narodowe w Polsce" na s.10,11 

  (podręcznik) i odpowiedz na pytania pod tekstem. 

- Obejrzyj stronę o Parkach Narodowych. Kliknij w link: 
http://zpppn.pl/parki-narodowe 

 

Myślę, że wiesz, ile jest parków narodowych w Polsce i znasz zasady 

zachowania obowiązujące w parkach narodowych. 

Wykonaj: 

- ćw.1 s.8 (uzupełnij notatkę dotyczącą parków narodowych) 

- ćw.2 s.8 (wklej przy każdym zdjęciu symbol właściwego parku 

narodowego) 

Utrwal stosowanie wykrzyknika - podręcznik s.12 

    ćw.2 s 12 ( zapisz zmienione zdania w zeszycie). 

 

Zrób przerwę, otwórz okno i wykonaj krążenie ramion w przód i w tył 

(na przemian/ oburącz). 
 

           Rozwiąż  rebus: 

 
 

  G = Ł    Ę = O  + E 
 

Rozwiązaniem jest nazwa rzadko występujących w Polsce zwierząt 

chronionych. 

 

Dzisiaj opiszesz łosia. 

 

Łoś to zwierzę niezwykle ciekawskie, niebojące się człowieka. Można 

go spotkać przy ruchliwych drogach lub poboczach. Jest nieobliczalny 

w zachowaniu. Mijając łosia trzeba zachować ostrożność. 



 

 
 

Wykonaj ćw.4 s.9 

Przyjrzyj się, jak wygląda łoś i opisz to zwierzę. Skorzystaj z planu 

i zgromadzonego słownictwa. Zapisz swoją prace w zeszycie. 

                                                        (zrób zdjęcie i wyślij) 
 

Utrwalamy! 
Każdy opis składa się z trzech części, oddzielonych od siebie 

akapitami (akapit - przesunięcie tekstu w prawo): 

- wstęp (przedstawienie tego, co opisujemy), 

- rozwinięcie (opisanie wyglądu), 

- zakończenie (posumowanie, które może zawierać ocenę postaci, 

krajobrazu). 

 

Dla chętnych ćw.5 s. 9 

 

Dla ciekawych! 
Film pt.:"10 faktów o łosiach" 

  Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=S49c7dgjQGc 

 

 

 



Edukacja matematyczna 

Temat: Dodawanie w zakresie 1000 typu: 468 + 216 różnymi 

sposobami. 

 
Rachunek pamięciowy: 

Ułóż liczby trzycyfrowe w ciągu malejącym i odczytaj hasło. 

 

887 -A,   296 - O,   739 - R,   696 - I,   495 - A,  501 - N,   111 - W,   

459 - R,  333 - O,   910 - P,   330 - D,   101 - E,  699 - K,  

 

Hasło:  .................................................................................... 

 

Przeanalizuj dodawanie pisemne w tabelce. 

 

 

 
 

 

 

- Otwórz podręcznik na s.8 

Przeczytaj uważnie i przeanalizuj zad.1 na s.38 



- Rozwiąż: 
zad.2 s.38 

Oblicz sumy sposobem pisemnym. Przepisz do zeszytu po dwa 

przykłady z każdej kolumny. 

zad.5 s.38 

Który chłopiec zdobył więcej punktów? 

- Wykonaj zadania z ćwiczeń na s.52 

                               (zrób zdjęcie i wyślij) 
 

                                                           Powodzenia! 

 

Ps.                                                               

Pracuj systematycznie! 

Czytaj lekturę M. Krűger "Karolcia". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


