
Plik 15(12V,13V) 

 

Wszyscy z Was już zalogowali się na EDUELO. Wiem, że podobają się Wam dostępne gry edukacyjne. 

Dzisiaj wykonacie tam test  ,,Sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia”. Kolejne zadania - w następnych 

plikach. 

 

Wtorek 12V 

 Wysłuchasz czytaną lekturę 

 Stworzysz metryczkę książki 

 Wykonasz ćwiczenia ortograficzne 

 Poćwiczysz mnożenie i dzielenie liczb – TEST NA EDUELO 

 

edukacja polonistyczna     

 

Polecenie 1. 

Wysłuchaj  lekturę  - czas trwania 14 minut 

https://www.youtube.com/watch?v=kYNbuEhoKOI   "Czarna owieczka"- Jan Grabowski 

 (czyta pani w okularach) 

Polecenie 2. 

Otwórz zeszyt ćwiczeń cz.4 na str. 23 

Wykonaj: 

 Ćwiczenie1.: Rozwiąż zagadkę rysunkową (czarna owca) 

 

 Ćwiczenie 2. : Uzupełnij metryczkę książki: 

Tytuł: ,,Czarna owieczka” 

Autor: Jan Grabowski 

Ilustrator: Maria Grabowska-Gabryś 

Ćwiczenie  3. 

        Ćwiczenie  4. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kYNbuEhoKOI


Polecenie 3. 

Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 13V2020 r. 

Temat: Nasza lektura  ,,Czarna owieczka” 

 

Polecenie 4. 

 

 Otwórz Elementarz na str. 21. 

 Przeczytaj wyrazy z RZ podane w każdej kolorowej ramce  

 

 Zapisz w zeszycie po trzy wyrazy z każdej ramki. Podkreśl spółgłoski, po których występuje RZ 

 

Zapisz regułkę zielonym długopisem 

 

Po spółgłoskach:  ch, j piszemy rz 
 

 

Polecenie5. 

 

1. Ułóż i zapisz w zeszycie długie zdania  z wyrazami z ramki.  

 

 
wrzos, chrzan, chrząszcz, chrząstka, wrzask, wyjrzał, wrzesień, podejrzewać 

 

 

2. Zieloną kredką podkreśl rzeczowniki( kto?, co?) 

3. Czerwoną kredką podkreśl czasowniki( co robi?, co się z nim dzieje?) 

4. Niebieską- przymiotniki( jaki?, jaka?, jakie?) 

 

Polecenie 6. 

 

Zdania prześlij do oceny. 

 

PRZERWA 15 MINUT 



edukacja matematyczna 

 

 

 

Polecenie 1. 

Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja, 13V2020r. 

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb 

 

 

 

Polecenie 2. 

 

 Otwórz podręcznik do matematyki na str. 46 

 Ustnie rozwiąż zadania 1. I  2. 

 

Polecenie 3. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń cz.2. na stronie 54 

 Wykonaj ćwiczenia 1,2,3. 

 

Polecenie 4. 

 Zaloguj się do EDUELO. WEJDŹ NA NASZĄ KLASĘ .  

 Tam czeka na Ciebie test ,, Sprawdzanie mnożenia za pomocą mnożenia. ‘’ 

 Uważaj podczas pracy, ja będę miała podgląd na to, jak wykonasz zadania. 
 

 

 

 

ŻYCZĘ CI WSPANIAŁEJ ZABAWY!!! 

 

 

 

 

 

 



Środa 13V 

 

 Odpowiesz na pytania dotyczące bohaterów  lektury 

 Obejrzysz filmik edukacyjny - poznasz zwierzęta hodowane na wsi, ich rodziny i i wydawane  

odgłosy 

 Zapiszesz podane wyrazy z RZ po spółgłosce w kolejności alfabetycznej 

 Wykonasz wiejską zagrodę z lektury 

 

 

 

edukacja polonistyczna,  przyrodnicza 

 

Polecenie 1. 

 

Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 13V2020r. 

Temat: Metka i jej przyjaciele 

 

Polecenie 2. 

Wyrazy z ramki zapisz w zeszycie w kolejności alfabetycznej. 

 

spojrzał, zajrzał, ujrzał, obejrzał, podejrzał, wyjrzał 
 

 

USTNIE: 

 Przypomnij sobie wczoraj  omawianą lekturę ,,Czarna owieczka” 

 Odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania : 

 

1. Kim była Metka? 

2. Skąd się wzięła? 

3. Co zmartwiło Wisię i Zosię? 

4. Gdzie dziewczynki znalazły pomoc? 

5. Z kim na co dzień przebywała Metka? 

 

 

 



Polecenie 3. 

 Otwórz  zeszyt ćwiczeń na str. 26- 27, 

  wykonaj ćwiczenia 1., 2., 3.,str. 26 

ćw. 4. , str. 27 

 

 

Polecenie 4.  

 Obejrzyj filmik edukacyjny o zwierzętach hodowanych w gospodarstwie wiejskim, ich rodzinach,  

 Zwróć uwagę na odgłosy, jakie one wydają. 

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0     Zwierzęta na wsi część 1 (odgłosy, zagadki, zadania) 

 

Polecenie 5. 

 

W ZESZYCIE ĆWICZEŃ  

 Na podstawie obejrzanego filmu wykonaj :  

 

ćwiczenie 5. i   6.    Ze str. 24 

 

Polecenie 6. 

 

Wykonaj ćw. 5, str. 27.  

 

 

edukacja  techniczna 

 

Temat: ,,Wiejska zagroda”- kompozycja przestrzenna”        ZADANIE  Dla zainteresowanych 

 

 Do wykonania zagrody możesz wykorzystać  kartony, tekturę. 

 Zwierzęta wylep z plasteliny albo narysuj, wytnij i wklej. 

 Możesz użyć swoich zabawek. 

 

MIŁEJ ZABAWY! 

https://www.youtube.com/watch?v=v4R2rkylrc0

