
                                                                                           Zielona Góra, 28 maja 2020r. 

 

               Dzień dobry! 

 

    Witam Was w kolejnym dniu nauki. Dziękuję za przesłane zdjęcia 

zadań i prac plastycznych. Życzę przyjemnej i twórczej nauki. 

 

Na dzisiejsze spotkanie przygotuj: podręcznik i ćwiczenia do edukacji 

polonistycznej, słownik ortograficzny, atlas geograficzny, przybory 

szkolne, słoik, piasek, kamyki, farby, pędzel. 

 

CZWARTEK - 28 maja 2020r. 

Temat: Kto mieszka w jeziorze? 

 
Cele: 

• ocenisz zachowanie bohaterów wiersza, 

• przeczytasz wiersz z podziałem na role, 

• rozpoznasz i nazwiesz rośliny i zwierzęta żyjące w jeziorze, 

• wykonasz kompozycje przestrzenną. 
 

Edukacja polonistyczna i przyrodnicza 

 
Bohaterami dzisiejszych zajęć będzie żuraw i czapla. 

                



Otwórz podręcznik na s.40. 

Posłuchaj wiersza Jana Brzechwy "Żuraw i czapla" 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=pG2M-sfAygc 

 

Odpowiedz na pytania: 

- Kto jest bohaterem wiersza? 

- O jakich uczuciach jest mowa w wierszu? 

- Co obraziło czaplę? 

- Dlaczego żuraw i czapla nie mogą się pobrać? 

- Co mogło być przeszkodą w podjęciu wspólnej decyzji? 

 

Przeczytaj wiersz z podziałem na rolę (zaproś do czytania rodziców 

lub rodzeństwo). 

Wykonaj: 

 ćw.1  s.42 (ćwiczenia) 

Przypomnij sobie, czym jest dialog, jak go zapisujemy. 

 ćw.2,3  s.42 (ćwiczenia) 

 Określ cechy czapli i żurawia.  

 ćw.4  s.42 

Przekształć zdania według wzoru. 

 ćw.6  s.43 

Utrwal pisownię wyrazów z ż. 
 

Obejrzyj film: 

  - "Taniec Żurawi" 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=4oHVSif42Eo 

 

 - " Polowanie czapli siwej" 

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

 

 

Na podstawie filmu i ćw.5 s. 43 opisz żurawia i czaplę (ustnie). 

Ułóż trzy pytania do poprawionego przez siebie tekstu. 

                                                      (zrób zdjęcie i wyślij) 
 

Zrób przerwę, otwórz okno i wykonaj: z postawy na nogach prostych, 

skłon w przód z naśladowaniem strusia chowającego głowę w piasek. 

 



Przeczytaj tekst informacyjny z podręcznika na s.42  

 - Zapoznaj się z roślinami i zwierzętami wodnymi. 

UTRWALAMY! 

Jezioro - naturalny śródlądowy zbiornik wodny. Miejsce życia wielu 

roślin i zwierząt. 
Wyszukaj na mapie Polski jeziora  i odczytaj ich nazwy, np.: 

• Jezioro Wigry, 

• Jezioro Śniardwy, 

•  Jezioro Drawsko  ... 

 

Wykonaj ćwiczenia na s.44 

 

Dla ciekawych świata! 

Obejrzyj  film "10 najpiękniejszych jezior w Polsce". 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=PHoyucyKAL4 

 

 

Edukacja techniczna 

Temat: "Jezioro lub akwarium w słoiku" - kompozycja 

przestrzenna. 

 
Przygotuj: słoik, piasek, kamyki, muszelki (jak masz), kolorowy 

papier, klej, nożyczki, farby, barwnik niebieski lub zielony, wodę 
oraz modelinę. 
 

Obejrzyj film pt.: "Akwarium ze słoika". 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=FZO9DkmVsWE 

 

 - Wykonaj  rybki, ślimaki i inne zwierzęta z kolorowego papieru lub 

    z modeliny. 

- Wykonaj zbiornik wodny zgodnie z instrukcją na filmie. 

 

                                    Przyjemnej pracy!   (zrób zdjęcie i wyślij) 
 

                          Zrób przerwę na drugie śniadanie! 

 

 

 



Edukacja muzyczna 

Temat: Nauka piosenki "Walczyk dla mamy". Utrwalamy nazwy 

solmizacyjne nut. 

 
Zaśpiewaj poznane piosenki.  

Wysłuchaj nagrania i odpowiedz. 

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

 

- Dla kogo dedykowany jest walczyk? 

- Z jakiej okazji? 

- Jakie "instrumenty" wchodzą w skład kuchennej orkiestry? 

- Na jaką nutkę jest walczyk dla mamy? 

 

Otwórz podręcznik na s.90. 

Przeczytaj słowa piosenki, naucz się śpiewać pierwszej zwrotki 

 i refrenu. 

W zeszycie do muzyki zapisz temat i przepisz oraz podpisz nutki 

nazwami solmizacyjnymi - ćw.2 s.92 (nuty z pierwszej i drugiej 

pięciolinii). 

 

Utrwalamy! 
 

 
 

                                                     (zrób zdjęcie i wyślij) 
• Zaśpiewaj walczyk  mamie. Jako akompaniament możesz 

wykorzystać instrumenty orkiestry kuchennej, np. blaszane 

pokrywki lub tłuczkiem w patelnię. 
 

                                                     Do jutra! 

 

 

 

 



PIĄTEK - 29 maja 2020r. 

Temat: Maj pachnący kwiatami. 

 
Cele: 

• przeczytasz tekst ze zrozumieniem, 

• wyszukasz w zdaniach rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki, 

• rozpoznasz i nazwiesz wiosenne kwiaty, 

• zapiszesz nazwy kwiatów zgodnie z kolejnością alfabetyczna, 

• przypomnisz reguły pisowni wyrazów z h i ch, 

• rozwiążesz zadania doskonalące logiczne myślenie. 

 

Edukacja polonistyczna 

 
 Rozwiąż kwiatowe zagadki: 

 

- Połączenie lwa i konia.  To  .............  . 

- Pan, który tuli.  To  ...........  . 

- Ze słowa "żonka" wykreśl "a", ze słowa "gil " wyrzuć "g". 

    To   ................  . 

- Białe kwiatki drobne ma, jej piękny zapach każdy zna. 

     To  ................. . 

 

 

              
 



                                                                                                                     

    
  

Obejrzyj  prezentację pt.: "Wiosenne kwiaty" 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=L2OinZl6Z44 

 

Otwórz ćwiczenia na s.48 i wykonaj ćw.1. 

- Przeczytaj zdania i pokoloruj rysunek przedstawiający ogród 

Honoraty. 

- Określ prawdziwość zdań. 
- Zapisz w zeszycie nazwy kwiatów w kolejności alfabetycznej. 

 

 
 

 



Utrwalamy części mowy 
 

 
 
 Wykonaj ćw.2 s.49: 

- Wpisz w odpowiednich miejscach tabeli wybrane wyrazy z tekstu 

    z ćw.1. 

 

Utrwalamy  pisownię wyrazów z h i ch 

 

                       
 

 

 Wykonaj ćw.3,4,5 s.49 
- Napisz rodzinę wyrazów. 

- Poćwicz pisownię wyrazów z h i ch. 

- Dopisz czasowniki wg wzoru. 

 

 



Edukacja matematyczna 

Temat: Pomyślę i rozwiążę - rozwiązywanie zadań doskonalących 

logiczne myślenie. Znaki rzymskie. 

 
Otwórz podręcznik do matematyki na s. 52 

 Wykonaj zadania: 

     zad.7 s.52 

Uporządkuj długości od najmniejszej do największej. 

      zad.1 i 6 s.52 

Utwórz liczby zgodnie z podanym warunkiem. 

     zad.3 s.52 

Poszukaj liczb spełniające warunki podanych iloczynów. 

DLA CHĘTNYCH!   zad.2,4,5 s.52 

 

 ZNAKI RZYMSKIE 

            
           UTRWALAMY 

Obejrzyj film "Znaki rzymskie" 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=vxaBfa6TiVo 

 

                                           



       Do zapisywania większych liczb używa się liter 

 

                     
 
Otwórz podręcznik na s.53 i wykonaj: 

   zad. 1, 3  s.53 

Ćwiczenia w pisaniu i odczytywaniu liczb i dat: 

   zad.3 s.53 

Co oznaczają napisy na budynkach? 

  A.D. MCMLXXXII 

 

A.D.   - Roku Pańskiego   

MCMLXXXII  -  1982 

 

Poćwicz w ćwiczeniach na s. 67 

  ćw.1 s.67  

Zapisz brakujące liczby za pomocą znaków rzymskich. 

  ćw. 2,3,4 s.67 

                    (zrób zdjęcie i  wyślij ) 
Dla chętnych! 

  ćw. 5 s.67   

 

Ps. 

 Przeczytaj lekturę "O psie, który jeździł koleją" R. Pisarskiego 

 

Obejrzyj film: "O psie, który jeździł koleją" 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=Lkuy6n0l1aY 

 
                                                          Przyjemnego weekendu! 
    



 

PONIEDZIALEK - 1 czerwca 2020r. 
Temat: Nasze podwórko. 
 

        1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka. To święto ustanowione 

przez  Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 

(ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw 

dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych. W Polsce od 

1952 roku Dzień Dziecka jest świętem stałym. 
 

    
 

                                                          życzy wych. Emilia Szczurowska 

 

Wysłuchaj piosenki M. Jeżowskiej "Wszystkie dzieci Nasze są". 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=3LTFPS_-57A  

 
 

Edukacja polonistyczna 

 
Na dzisiejsze spotkanie przygotuj:  podręczniki i ćwiczenia do 

 edukacji polonistycznej i matematycznej, zeszyty i przybory  

szkolne. 

 



Cele: 

• poznasz podstawowe prawa i prawa dziecka, 

• Wypowiesz się na temat przeczytanego tekstu, 

• napiszesz poprawnie nie z przymiotnikami, 

• odczytasz i napiszesz liczby słowami i cyframi                                    

w zakresie 100 000. 

 

Otwórz podręcznik na s.46-48 i przeczytaj fragment książki 

 M. Terlikowskiej  "Drzewo do samego nieba". 

Odpowiedz na pytania: 

- Jak wyglądało podwórko na którym stało drzewo? 

- Czym różniło się od podwórek na nowych osiedlach? 

- Jaką rolę odgrywało drzewo w życiu dzieci? 

- Jak chłopcy spędzali czas na podwórku? 

- Jakie były ich ulubione zabawy? 

- Jakie relacje łączyły chłopców z sąsiadką - panią Rachlińską? 

 

Otwórz ćwiczenia na s.50 i wykonaj: 

 ćw.1 s.50 

Zaznacz poprawne odpowiedzi. 

ćw.3 s.51 

Na podstawie przeczytanego fragmentu książki dokończ zdania. 

 

    Zrób przerwę, otwórz okno i wykonaj niskie podskoki obunóż 
 w miejscu naśladując odbijającą się piłkę, zmieniaj tempo podskok 

w wolno - szybko. 

 

Edukacja społeczna 

Temat: Znamy swoje prawa. 

 

Co to znaczy mieć swoje prawa? 

Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią 
i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawo to 

znaczy, że komuś coś wolno lub czegoś nie wolno. „Prawa 

człowieka zaczynają się od praw dziecka". Czasami dorośli 
zapominają o prawach dziecka lub nie traktują ich poważnie. 



Warto jest zapoznać się z nimi i znać swoje prawa. Świat należy 

do wszystkich ludzi i należy ich przestrzegać (trzeba je szanować). 
 
Otwórz podręcznik na s.50, przeczytaj wiersz M. Brykczyńskiego 

 "O prawach dziecka" i odpowiedz na pytania: 

- Co to znaczy mieć prawo do czegoś? 

- Dlaczego są ustanawiane prawa? 

- Kto ma swoje prawa? 

- Dlaczego swoje oddzielne prawa mają również dzieci? 

 

                            ZAPAMIĘTAJ! 
Prawa dzieci są zapisane w Konwencji o Prawach Dziecka. 

W Polsce ochroną praw dziecka zajmuje się Komitet Ochrony 

Praw Dziecka i Rzecznik Praw Dziecka. 

 

    
 
  Otwórz ćwiczenia na s. 52 i wykonaj: 

    ćw. 1 s.52     

    ćw. 2,4 s.53 

                       Zrób przerwę na drugie śniadanie! 



 Edukacja matematyczna  

Temat: Rozszerzenie zakresu liczbowego do 100 000, pisanie 

             liczb słownie i cyframi. 

 
Rachunek pamięciowy: 

- Ile brakuje liczbie 187, 359, 780 do najbliższych setek? 

- Ile brakuje liczbie 2800, 6900, 9900 do najbliższego tysiąca? 

 
Otwórz podręcznik na s.54 i przeczytaj uważnie zad.1,2. 

 - Sprawdź, czy w narysowanym kwadracie jest 100 małych 

    kwadracików. 

Obejrzyj film, pt.: "Odczytywanie dużych liczb" (oglądamy 3 części) 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=bc64kvlJzEc 

 

Odczytaj zapisane liczby - zad.3 s.54 (podręcznik). 

Wykonaj ćw.1,2 s.68 (ćwiczenia). 

 

    Zrób przerwę, otwórz okno i wykonaj ćwiczenia tułowia - skłony  

    w przód, w tył, skręty i krążenia. 

 

Otwórz podręcznik na s.55 i przeanalizuj zad. 4,5,7 

Wykonaj ćw.3,4 s.68 (ćwiczenia) 

 

                                                Życzę przyjemnego dnia! 

  
P.S. Dbaj o higienę!  
Pracuj systematycznie! 

 

 


