
                                                                                   

                                                                                    Zielona Góra, 26 maja 2020r. 

   

 

Pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam do wspólnej nauki. 
 

     Na dzisiejsze spotkanie przygotuj: podręczniki i ćwiczenia do 

edukacji polonistycznej i matematycznej, zeszyty oraz przybory 

szkolne. 

 

WTOREK - 26 maja 2020r.  

Temat: Moja mama jest wspaniała. 

 
Cele: 

• przeczytasz tekst, 

• poćwiczysz pisownię czasowników z nie i z zakończeniem -uje, 

• napiszesz zaproszenie, pamiętając o wszystkich koniecznych 

informacjach, 

• wypowiesz się na temat potrzeb innych osób, 

• podasz sposoby okazywania wdzięczności, 

• Poćwiczysz odczytywanie, zapisywanie cyframi i słowami 

liczebników w zakresie 10 000. 

 

Edukacja polonistyczna 

Przyjrzyj się kartce z kalendarza 

                 Jakie dzisiaj święto obchodzimy? 



          Dzień Matki - święto obchodzone jako wyraz szacunku dla 

wszystkich matek. Data obchodów Dnia Matki zależy od kraju, 

w którym jest świętowany. W Polsce obchodzone jest 26 maja, a więc 

dzisiaj! Dzień Matki, to święto wyjątkowe, podczas którego doceniamy 

Mamy za trud włożony w opiekę nad nami, wsparcie w trudnych 

chwilach, ich troskę, pomoc i bezwarunkową miłość. Każda Mama 

w takim dniu powinna poczuć się naprawdę wyjątkowo. 

 

Posłuchaj piosenkę pt.:"Jesteś mamo skarbem mym" 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

 
Otwórz podręcznik  na s.44, przeczytaj opowiadanie "Zamiana"   

 R. Jędrzejewskiej -Wróbel i odpowiedz na pytania pod tekstem: 

- O czym zapomniała Julka? 

- Jak w związku z tym postanowiła uczcić Dzień Matki? 

- Co robiła Julka jako mama? 

- Jak sobie radziła? 

- Jak myślisz, dlaczego Julii nie całkiem udał się prezent dla mamy? 

- Co można poradzić jej na przyszłość? 

Wykonaj ćw.1, 2, 3 s.45 oraz ćw.4 s.46 

 

UTRWALAMY! 

 

 
 



   
 

Zrób przerwę, otwórz okno i wykonaj podskoki pajacyka. 

 

Zastanów się i odpowiedz: 

 

- Co to jest wdzięczność? 

- Co oznacza: być wdzięcznym? 

- Dlaczego wdzięczność jest potrzebna? 

- Komu i za co powinniśmy być wdzięczni? 

 

Wdzięczność to uczucie, które jest odpowiedzią na dobro, jakiego 

doświadczyliśmy. Gdy jesteśmy komuś za coś wdzięczni, chcemy 

z całego serca mu podziękować i się odwzajemnić. W życiu spotykamy 

wielu wspaniałych ludzi i przeżywamy wiele pięknych chwil, musimy 

tylko umieć je dostrzec i docenić. Dlatego bądźmy wdzięczni za to, co 

mamy, cieszmy się z tego. Ty także staraj się okazywać wdzięczność. 

Wtedy będziesz czuł się lepiej, pokażesz też innym, że ich szanujesz 

i doceniasz to, co dla Ciebie robią. 

 
Wykonaj ćw.5 s. 46. 

Napisz, co twoja mama robi najlepiej, i za co chcesz jej podziękować. 
 

ćw.7,8s.47 (ustnie) 

ćw.9 s.47 (pisemnie w zeszycie) 

Napisz zaproszenia z okazji Dnia Matki na uroczystość klasową. 



UTRWALAMY: 

 
                                              (zrób zdjęcie i wyślij) 
 

Edukacja  plastyczna 
Temat: Niespodzianka dla mojej mamy - "Wdzięczne serca". 

 

Przygotuj: blok rysunkowy lub blok techniczny, kolorowy papier, 

klej, nożyczki, wstążeczki.  

                 Wszyscy lubimy niespodzianki. 

-Wyjaśnij  znaczenie słowa niespodzianka. Wyszukaj hasło 

w słowniku języka polskiego lub w Internecie. 

      Wykonaj serduszko lub laurkę dla Kochanej Mamy! 



 

 - Obejrzyj film pt.: "Jak zrobić harmonijkowe serduszko?" 

  Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=ZBHVPiIa8Go 

   
- Obejrzyj film pt.: "Jak zrobić laurkę na Dzień Mamy z serc?" 

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

 

Napisz na serduszku lub w laurce, za co jesteś wdzięczny mamie 

(jedno serce to jedno podziękowanie).                                  

                                              Życzę przyjemnej, twórczej pracy! 

                                                         (zrób zdjęcie i wyślij) 
 

               Zrób przerwę na drugie śniadanie! 

 

Edukacja matematyczna  

Temat: Zapisywanie liczb do 10 000 cyframi i słowami, 

wskazywanie cyfr jedności, dziesiątek, setek i tysięcy. 

 
Rachunek pamięciowy. 

Kliknij w link: https://learningapps.org/view297024 

 

Przyjrzyj się , jak można rozpisać liczbę czterocyfrową: 

 
 



Otwórz podręcznik na s. 48 i przeanalizuj jak można rozpisać liczbę 
czterocyfrową. zad.1 s.48 (podręcznik) 

   Wykonaj: 

- zad.2, 3 s.48 (podręcznik) 

Wykonaj ćwiczenia w zapisywaniu liczb czterocyfrowych cyframi 

i słownie. 

- zad. 4-6 s.49 (podręcznik) 

W każdej parze liczb wskaż liczbę mniejszą lub większą. 
- zad.7 s.49  (podręcznik)  

   Jakie to liczby? Zagadki matematyczne dla chętnych! 

 

- Poćwicz w ćwiczeniach - ćw. 4,5,6,7 s.65 

 

                                       Do jutra! 

 

 

Środa - 27 maja 2020r. 

Temat: Woda - bezcenny dar. 

 
     Na dzisiejsze spotkanie przygotuj: podręczniki i ćwiczenia do 

edukacji polonistycznej i matematycznej, zeszyty oraz przybory 

szkolne. 

 
Cele: 

- przeczytasz tekst informacyjny, 

- wskażesz wody stojące, płynące i zbiorniki sztuczne, 

- poznasz rymowanki z woda w tle, 

- omówisz, jak woda krąży w przyrodzie, 

- poćwiczysz dodawanie i odejmowanie pełnych setek i tysięcy        

  w zakresie 10 000. 

 

 

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza. 

 
             Woda nasz bezcenny skarb, bez niej nie ma życia. 

Na Ziemi najwięcej jest wody. Występuje prawie wszędzie. 

Oceany zajmują ponad dwa razy więcej powierzchni na kuli 



ziemskiej niż lądy. Na kontynentach występują rzeki, jeziora 

i wody podziemne. W zimnych krajach i w wysokich górach 

zalegają wieczne śniegi i lody. Zbiorniki wodne oraz wszystkie 

organizmy roślinne i zwierzęce wydzielają parę wodną. Unosi się 

ona w powietrzu i gromadzi w postaci chmur. Nagromadzenie 

chmur z dużą ilością pary wodnej i ich nagłe ochłodzenie daje 

obfity deszcz latem, albo opady śniegu zimą. Wody jest dużo, ale 

morza i oceny jako zbiorniki naturalne zawierają wodę słoną, 

nieprzydatną do celów spożywczych. Wody słodkie ,nadające się 

do spożywania jest niewiele.  

Wszyscy musimy oszczędzać wodę na co dzień. 
Obejrzyj film pt.: "Oszczędzaj wodę!" 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=Xmx2Yn5mutI 
 

oraz film: "Woda" - Przyroda, Klasa III 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=G24uX4GAjRg 

 

Otwórz podręcznik i przeczytaj tekst informacyjny "Wody płynące 

 i stojące"  na s.38, odpowiedz na pytania: 

- Gdzie znajduje się woda? 

- Których wód jest najwięcej? 

- Dlaczego niektóre zbiorniki wodne określa się wodami płynącymi,  

   a inne wodami stojącymi? 

- Gdzie biorą początek rzeki? 

- Czym różni się górski potok od strumienia? 

- Do jakich wód zalicza się polne rowy i kanały? 

- Co to jest kanał? 

- Jaka jest woda w stawach i jeziorach? 

 

Wykonaj:  

ćw.1 na s.39 oraz ćw. 6,7,8 na s.41 

   Wykorzystaj informacje z podręcznika. 

                                      ( zrób zdjęcie i wyślij) 
Rymowanki z wodą w tle - utrwal wiadomości gramatyczne 

    ćw.4 s.40 

 

 



Zrób przerwę, otwórz okno i wykonaj wymachy ramion w pionie  

i w poziomie oraz głęboki wdech i wydech. 

 

Dzisiaj dowiesz się o krążeniu wody w przyrodzie. 

Obejrzyj film pt.: "Obieg wody w przyrodzie i stany skupienia wody" 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=quJOr2Nmr_g 

 

oraz film "Chmury", wideo edukacyjne. 

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

 

 

Otwórz podręcznik na s.39 i zapoznaj się z tekstem informacyjnym. 

"Krążenie wody w przyrodzie"- obejrzyj schemat. 

Odpowiedz w zeszycie na pytania : 

- Co się dzieje z parującą wodą? 

- Czy woda w chmurach nie zmienia już stanu skupienia? 

- Co dzieje się z wodą, która spadnie w postaci deszczu lub innych  

   opadów? 

Dla chętnych wiedzy! 

Film "Bajka o magicznej wodzie". 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=k56PPHB6xV0 

 

 

Edukacja matematyczna 

Temat: Dodawanie i odejmowanie pełnych setek i tysięcy 

w zakresie 10 000. 

 
     Obejrzyj filmy: 

Dodawanie pamięciowe dużych liczb. 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=W6yDGVU5EKE 

 

Odejmowanie pamięciowe dużych liczb. 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=r63aw7veN_I 
 

Otwórz podręcznik i wykonaj ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu 

 pełnych setek i tysięcy: 

  zad.1,3 s.50 (podręcznik) 

  zad.6.7 s.51 (podręcznik) 



Rozwiąż: 
  zad.2 s. 50 

  zad.7 s. 51 

Pozostałe zadania do rozwiązania w podręczniku dla chętnych! 

Rozwiąż zad.1 s.66 (ćwiczenia) z wykorzystaniem danych 

odczytanych z diagramu, zapisz kolejno liczby czterocyfrowe, oblicz 

objętość płynów w litrach. 

Przypominamy i utrwalamy 

 

 
 

 

                                Życzę przyjemnej nauki! 


