
                                                                                       Zielona Góra, 14 maja 2020r. 

 

 
    

 

                                                       Witam Was! 

 

 Przesyłam Wam kolejny zestaw zadań do samodzielnej pracy. Mam 

nadzieję, że nie będziecie mieć problemu z ich wykonaniem. 

Zapraszam do nauki. 

 

Przygotuj: podręczniki i ćwiczenia do edukacji polonistycznej,  

zeszyt do j. polskiego, atlas, blok techniczny, ilustracje z kolorowych 

gazet, przybory szkolne. 

 

 

CZWARTEK - 14 maja 2020r. 

Temat: Polacy za granicą. 

 
Cele: 

• wyjaśnisz znaczenie wysłuchanego opowiadania, 

• poznasz znaczenie słowa emigracja, 

• poznasz nazwiska sławnych Polaków przebywających dawniej 

na emigracji,  

• wykonasz pocztówkę zgodnie z własnym projektem, 

• poznasz nową piosenkę. 
 

Ludzie przemieszczają się od zarania dziejów. Nie jest to zjawisko 

nowe. Obecnie dużo Polaków przebywa czasowo poza granicami 

Polski. Ludzie wyjeżdżają do innych krajów z różnych powodów, 



 np.: zdrowotnych, w poszukiwaniu pracy i lepszych zarobków, 

z ciekawości odkrywania nowych miejsc. Młodzi ludzie jadą po, to 

aby poznać kulturę i język innych krajów. Polaków można spotkać na 

całym świecie. Zjawisko to nazywa się emigracją. 

 

EMIGRACJA - wyjazd za granicę na pobyt czasowy lub w celu 

zamieszkania na stałe. 

 

- Otwórz podręcznik na s.24 i przeczytaj opowiadanie P.Beręsewicza 

"Zagadka" i odpowiedz na pytania pod tekstem. 

- Odszukaj i przeczytaj wspólnie (z rodzicami lub rodzeństwem) 

  z podziałem na role tylko te fragmenty tekstu, które są zapisem  

  rozmowy. 

- Wykonaj ćw.1 na s. 18. 

  Przypomnij sobie, czym jest dialog i jak jest zapisywany. Ułóż 
i zapisz w zeszycie własną propozycję dialogu dwóch bohaterów 

opowiadania.                         (zrób zdjęcie i wyślij) 
 

- Wyjaśnij pojęcie "emigracja", ćw.2 s.19 

- Poszukaj wyrazy rymujące się ze słowem emigracja , ćw. 3 s.19 

 

     Wydarzenia historyczne w naszym kraju powodowały masową 
emigrację Polaków w różne strony świata, np.: we Francji w czasie, 

gdy Polska była w niewoli na emigracji byli: Adam Mickiewicz,   

Maria Skłodowska-Curie, Fryderyk Chopin. 

 

Prezentacja o Adamie Mickiewiczu. 

 Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=J3yTj9Futu0 

 

Prezentacja o Marii Skłodowskiej-Curie. 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=hpLj3824MQk 

 

Prezentacja o Fryderyku Chopinie. 

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

 

Wykonaj ćwiczenia na s.20 (pamiętaj o wielkiej literze w pisowni 

imion, nazwisk, tytułach, nazwach geograficznych). 

- Zapamiętaj pisownię "nie" z przymiotnikami - ćw.5 s.20 



 

Edukacja muzyczna 

Temat: Nauka piosenki pt.: "Nie ma jak dom". 

              Polonez - staropolski taniec. 

 
Zaśpiewaj poznane piosenki. 

Wysłuchaj nagrania i odpowiedz: 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=52OzWSyXguw 

 

- O jakim domu mówi piosenka? 

- Dlaczego jest on najważniejszy? 
 

• Otwórz podręcznik do muzyki na s.83 

• Przeczytaj słowa piosenki, naucz się słów na pamięć. 
• Zaśpiewaj razem z nagraniem. 

 

Posłuchaj poloneza skomponowanego przez F. Chopina i wykonaj 

ćw.6 s.85. 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=h8LFJ6So_ss 

 

Zapisz w zeszycie do muzyki:    Co to jest POLONEZ? 

 

Zrób przerwę, otwórz okno i wykonaj głęboki wdech nosem, wydech 

ustami, jak najdłużej wymawiając "sssss". 

 

Edukacja Techniczna 

Temat: Wykonanie pocztówki techniką mieszaną. 

 
Przygotuj: ilustracje ciekawych miejsc (mogą być z kolorowych 

gazet), kartki z bloku rysunkowego, pastele, flamastry, klej, nożyczki. 

 

Oglądnij widokówki z różnych stron świata. 

 



 
 

 

Wykonaj pocztówkę według własnego projektu. Wykorzystaj 

ilustracje z czasopism; uwzględnij najciekawsze miejsce. 

W pracy zastosuj różne techniki plastyczne, np.; wyklejanka,  

wycinanka. i inne. 

                                                     (zrób zdjęcie i wyślij)  
                                         Do jutra! 

 

 

PIĄTEK - 15.05.2020r. 

Temat: Wielki Polak, wielki człowiek. Wycieczki w góry. 

 
Przygotuj: podręczniki i ćwiczenia do edukacji polonistycznej i 

matematycznej, zeszyty oraz przybory szkolne. 

 

Cele: 

• odpowiesz na pytania do przeczytanego tekstu, 

• wyszukasz w tekście wskazane fragmenty, 

• uporządkujesz wydarzenia z życia K. Wojtyły, 

• napiszesz notatkę o papieżu Janie Pawle II, 

• poćwiczysz odejmowanie liczb trzycyfrowych z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego. 

 

Kogo można nazwać wielkim Polakiem? 



     Św. Jan Paweł II - Karol Wojtyła, wielki Polak. Jest uważany za 

najwybitniejszego Polaka w historii naszego narodu. Jego 

działalność jako papieża zostanie zapamiętana na długie stulecia, a 

jego nauczanie inspiruje i będzie inspirować kolejne pokolenia, nie 

tylko Polaków. 

                              

 

Wyjaśnij znaczenie słowa "papież", korzystając ze słownika języka 

polskiego lub innych źródeł informacji. 

Otwórz podręcznik na s.26,27 i przeczytaj opowiadanie W.Widłaka 

"Babcia, papież i nuda". 

- Odpowiedz na pytania pod tekstem - s.27 

 

Obejrzyj film pt.: "Karol Wojtyła - Jan Paweł II" 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=r57XFHhdorg 

 

      Odczytaj równoważniki zdań o faktach z życia Karola Wojtyły 

 i uporządkuj je chronologicznie, żeby powstała notatka, którą zapisz 

 w zeszycie. 

 

 *Narodziny(18.05.1920r. )                   *Śmierć (2.04.2005r.)    

*Ulubione zabawy Lolka. *Wstąpienie do seminarium. *Studia 

polonistyczne w Krakowie. *Polak wybrany na papieża. *Studia 

 w Rzymie. *Rozpoczęcie pracy księdza na wsi. *Pielgrzymki  

papieskie po świecie. *Karol Wojtyła zostaje kardynałem.                                             

      (zrób zdjęcie i wyślij) 
 



Utrwal wiedzę o Karolu Wojtyle: 

- Rozwiąż krzyżówkę w ćwiczeniach na s.21 - ćw.1 

- Jakim papieżem był Jan Paweł II? ćw. 3 s.22 

- Uzupełnij zdania przymiotnikami z ramki ćw.5 s.22 

- Stopniowanie przymiotników ćw.6 s.22 

                 Dla chętnych! Ćwiczenia na s.23 

 

Z papieżem po górach. 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=licN5MaSeEY 

 

Papież Jan Paweł II nad Morskim Okiem 

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

 

Papież Jan Paweł II na Kasprowym Wierchu 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=Fv9UWKASQKA 

 

Zrób przerwę na drugie śniadanie! 
 

 

Edukacja matematyczna 

Temat: Odejmowanie sposobem pisemnym w zakresie 1000 typu: 

500 - 284. Rozwiązywanie zad. tekstowych- obliczanie odległości 

w centymetrach i metrach. 

 
Rachunek pamięciowy: 

- Podaj sumę liczb: 350, 6, 30. 

- Podaj różnicę liczb: 540 i 70. 

 

Otwórz podręcznik  na s.42 i przeanalizuj  zad.1 

(odejmowanie pisemne typu: 500 - 284) 

 

Wykonaj zadania w zeszycie 

 zad.2 s.42  

Oblicz: Ile jest jeszcze wolnych miejsc na widowni?  

zad.3 s.42 

Oblicz:  Ile metrów dziennie przejeżdżał Michał? 

              Ile metrów brakowało mu do kilometra? 

 

                   Utrwalamy:  1km = 1000m 



 

 
Zad. 4 s 42 

Oblicz, ile brakuje centymetrów każdemu dziecku do podanej 

wysokości? 

Poćwicz w ćwiczeniach na s.56 

                       (zrób zdjęcie i wyślij) 
                                            Życzę przyjemnej nauki! 

 

 

PONIEDZIALEK - 18 maja 2020r. 
Temat: Kto lubi czytać? 

 

 

Przygotuj: podręczniki i ćwiczenia do edukacji polonistycznej 

i matematycznej, zeszyt, atlas geograficzny lub globus oraz przybory 

szkolne. 

 

Cele: 

• zareklamujesz ulubioną książkę, 
• określisz korzyści płynące z czytania książek, 

• poćwiczysz porządkowanie tytułów książek i nazwisk autorów 

w kolejności alfabetycznej, 

• ponumerujesz zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń, 
• poćwiczysz dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 1000. 

 

Edukacja polonistyczna 
 

Witam wszystkich na zajęciach, a szczególnie tych, którzy lubią czytać 

książki, są czytelnikami szkolnej biblioteki, czytanie książek zaczynają 

od obejrzenia ilustracji, obecnie czytają lekturę "Karolcia". 

 

Otwórz podręcznik na s. 30 

- Przeczytaj opowiadanie P.Beręsewicza "Sposób na Adama",  

   (podręcznik s. 30-32) i odpowiedz na pytania pod tekstem. 

- Wyszukaj w tekście  fragment o książce, który zainteresował 

    Adama , przeczytaj głośno. 



- Wykonaj ćwiczenia: 

ćw.1 s.26 

 Uporządkuj zadania tak, żeby były zgodne z kolejnością wydarzeń 
 w opowiadaniu. Podkreśl zdania mówiące o zachowaniu Adama. 

ćw.2 s.26 

Pomóż bibliotekarce ułożyć książki na półce zgodnie z kolejnością 
alfabetyczną nazwisk ich autorów. 

ćw.3 s.27 

Przypominamy i utrwalamy: 

 

 
 

Wpisz we właściwe miejsca tabeli nazwy postaci, przedmiotów 

i innych elementów pokazanych na ilustracji w książce Adama. 

 

 Zrób przerwę, otwórz okno i maszeruj w przysiadzie w różnych 

kierunkach. 

 
ćw.4 s.27 

Ułóż zasady postępowania z książkami. Zapisz je w zeszycie. 

                                                (zrób zdjęcie i wyślij) 
 

ćw. 7 s.28 

Napisz kilka zdań o swojej ulubionej książce. 

                                                  (zrób zdjęcie i wyślij) 
 

 



Edukacja przyrodnicza 

Temat: Wycieczka w góry. 

 
Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu odbył wiele pielgrzymek po 

świecie. Według oficjalnych danych odwiedził 130 krajów w ciągu 104 

zagranicznych podróży oraz odbył około 145 podróży po terenie 

Włoch. Odwiedzał najbardziej odległe regiony świata, często te 

najbiedniejsze. W kilku krajach był kilka razy: W Polsce, we Francji, 

w USA, Meksyku, Hiszpanii, Portugalii. Papież, jak był w Polsce 

zawsze odwiedzał nasze góry, które bardzo kochał. Został nazwany 

Papieżem PIELGRZYMEM. 

 

- Wskaż na mapie lub globusie państwa, które odwiedził Jan Paweł II. 

 

- Przeczytaj tekst informacyjny " Góry Polskie" w podręczniku na 

 s. 28-28 

- Utrwalamy kolory na mapie: 

 

 
 



 -  Wskaż  kierunki świata. 

- Otwórz atlas z MAPĄ POLSKI i pokaż pasma górskie: Tatry, 

Karkonosze, Bieszczady. Ustal odległość od miejsca zamieszkania  

do poszczególnych pasm górskich (blisko, daleko, w jakim kierunku). 

 - Odpowiedz na pytanie: 

 Jakie rośliny i zwierzęta możemy zobaczyć w górach? 

 

Roślinność w górach zmienia się w zależności od wysokości tworząc 

pietra - zapamiętaj, jakie rośliny rosną w poszczególnych piętrach 
( podręcznik s.29). 

 - Wykonaj: 

ćw.1, 2 s.24  

Napisz, w których górach znajdują się podane szczyty. 

ćw.3 s.24 

Pokoloruj zwierzęta, które żyją w Tatrach. 

ćw.4 s.25 

                           (zrób zdjęcie wykonanych ćwiczeń i wyślij) 
Rozwiąż krzyżówkę "Wycieczka w góry"- utrwal poznane 

wiadomości. 

               

Obejrzyj film pt.: "Polskie góry" 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=01-9RyVk7P4 

 

 Miłej pracy!!! 

 

Edukacja matematyczna 

Temat: Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania  

 liczb trzycyfrowych różnymi sposobami. Rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 

 
"Pomyślę i rozwiążę" - wykonasz ćwiczenia doskonalące myślenie 

logiczno- analityczne (zad. od 1 do 6 s.43; podręcznik). Wykonaj 

rysunki pomocnicze, które ułatwią rozwiązanie zadań. 
 

Zad.7* s.43 (podręcznik) - szukanie liczb spełniających podane  

 warunki. 

Poćwicz w ćwiczeniach na s. 57-58 ćw. 2, 5, 8. 

                                (zrób zdjęcie i wyślij) 



Dla chętnych!  

Zadania tekstowe na s.57-58 (ćwiczenia) 

                                                 Do jutra! 

 

 

P.S. UWAGA! Rozwiąż test z matematyki na Eduelo. 

 


