
Plik 18.(21V, 22V, 25V) 

 

Czwartek 21V 

 

 wysłuchasz opowiadania i wypowiesz się na jego temat 

 uporządkujesz wydarzenia według kolejności ich występowania w opowiadaniu 

 poznasz zwierzęta pożyteczne i szkodniki w ogrodzie 

 poćwiczysz dodawanie liczb dwucyfrowych i rozwiążesz zadania 

 

edukacja polonistyczna, przyrodnicza 

 

Polecenie 1. 

 Otwórz Elementarz na str. 30 – 31. 

 Poproś osobę dorosłą, by przeczytała ci opowiadanie Agnieszki Tyszki ,,Aga i motyle” 

 

Polecenie 2.  

 Odpowiedz na pytania zamieszczone pod tekstem na str. 31. 

 

Polecenie 3.  

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 44. 

 Ćw. 1.: Ponumeruj wydarzenia we właściwej kolejności, tak, żeby były zgodne z wysłuchanym 

tekstem 

 

Polecenie 4.  

 Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 21V2020r. 

Temat: Aga i motyle.  

 

 

(Przepisz plan wydarzeń opowiadania z ćwiczenia 1, str. 44 - zdania mają być we właściwej kolejności) 

1. 

2. 

3. 



4. 

5. 

6. 

 

Polecenie 5. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń  -  str. 45,  

ćw. 4- uzupełnij puzzle. 

 

Polecenie 6.  

 

 Otwórz Elementarz na str. 32 

 Obejrzyj zdjęcia zwierząt: 

a) Pożytecznych w ogrodzie 

b) Szkodników 

c) Pożytecznych a zarazem niszczącym uprawy 

 

 zapoznaj się z informacjami o ich życiu 

 

 Wykonaj w zeszycie ćwiczeń : 

            str. 45, ćw. 5- połącz zdjęcia przedstawiające szkody w ogrodzie ze zwierzętami, które tych szkód  

                                     dokonały. 

Polecenie 7. 

 Uzupełnij tabelę zdobytymi wiadomościami 

zwierzęta pożyteczne 
w ogrodzie 

szkodniki upraw zwierzęta zarazem pożyteczne, 
ale szkodzące 

   

   

   

   

 

 

 

PRZERWA 15 MINUT 

 



 

edukacja matematyczna 

 

Polecenie 1.  

 

 Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja, 21.05.2020r. 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych. Obliczenia pieniężne 

 

Polecenie 2. 

 Otwórz podręcznik do matematyki na str. 50 

 

 Wykonaj i zapisz w zeszycie: 

 

Zad. 1., str. 50 

Franek: 

Zuzia: 

Ala: 

 

Zad. 2., str.50 – przy dodawaniu rozbijaj liczby  wg jednego z wybranych sposobów 

Zad. 3., str. 50 

Polecenie 3.  

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 35. 

 Wykonaj: 

 ćw. 6., 7., 8., 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piątek 22V 

 

 

 przeczytasz wiersz z uwzględnieniem odpowiedniej intonacji 

 wypowiesz się w kilku zdaniach na temat swojej mamy 

 Poznasz piosenkę ,,Przegoń wirusa” 

 

edukacja polonistyczna, społeczna 

 

Polecenie 1.  

 Otwórz zeszyt do języka polskiego 

 Zapisz: Lekcja,22.05.2020r. 

 Temat: Dzień Matki 26 maja 

 

Polecenie 2. 

 Otwórz Elementarz na str. 33. 

 Przeczytaj na głos wierz Natalii Usenko ,,Najczerwieńszy kubek” 

Polecenie 3. 

 Odpowiedz na pytania 1 – 3 umieszczone pod wierszem. 

Polecenie 4. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 46.  

 Wykonaj ćwiczenie 1.  

 

Polecenie 5. 

 Korzystając ze słownictwa z ćwiczenia 1 na str. 46  

dokończ zdania i zapisz je w zeszycie: 

 
1. Moja mama ma na imię……….. 

2. Jest ………………….., ……………………….., …………………………………, ………………………. 

3. Moja mamusia lubi ………………………….., …………………………., ……………………, …………………….. 

4. Często razem……………………., …………………………., …………………………  

Polecenie 6. 

Prześlij wykonane w zeszycie zadanie do oceny. 



edukacja muzyczna 

 

Polecenie 1. 

 Otwórz link   Śpiewające Brzdące - Przegoń wirusa - Piosenki dla dzieci 

 Obejrzyj filmik i wysłuchaj piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

 

 Jaki  został pokazany sposób na pokonanie wirusa? 

 Naucz się piosenki na pamięć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4


Poniedziałek 25V 

 

 Poćwiczysz dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 

 Zredagujesz i zapiszesz życzenia z okazji Dnia Matki 

 Wykonasz test na EDUELO 

 Wykonasz ćwiczenia ortograficzne 

 Wykonasz laurkę dla mamy 

 

edukacja  matematyczna 

Polecenie1. 

 Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja, 25.05.2020r. 

Temat: Rozwiązujemy zadania tekstowe 

 

Polecenie2. 

 Otwórz podręcznik do matematyki na str. 53 

 Ustnie wykonaj zadania:  

Zad.1, str.53 

Zad.3, str.53 

 W zeszycie do matematyki zapisz rozwiązania : 

Zad. 2, str. 53 

 
PRZYPOMNIENIE: 

44 – 4 = 40 
Różnica, to wynik odejmowania liczb. 

Odjemna- liczba, od której się odejmuje. 
Odjemnik- liczba, odejmowana od odjemnej. 

 

 

76 15 

Różnicę liczb   76 i 15 obliczamy:  76 – 15 = 61    Sprawdzenie:     61 + 15 = 76 

………………….          ………………………… 

…………….......          …………………………… 

…………………..        …………………………… 

……………………         ………………………… 

……………………         ………………………… 



Zad. 5, str. 53 

a)  31zł + 15zł + ……… zł = 66 zł          

b) ………. zł + 23 zł + 12 zł = 89 zł 

 

Polecenie 2. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 51 

 Wykonaj ćwiczenia: 

Ćw.1, str. 51 

Pomoc:  

Maciek miał  57 zł 

Robert miał 74 zł 

Adam miał 98 zł 

 Robertowi zabrakło 6 zł:   74zł + 6 zł = 80 zł – chciał kupić……………… 

 Adamowi zostało 5 zł : 98 zł – 5 zł = 93 zł  - kupił …………….. 

 Maćkowi zostało 7 zł  57 zł – 7 zł = 50 zł    - kupił ………………. 

Ćw.2,str. 51 

Ćw. 3, str. 51 

 

 

 

PRZERWA 15 MINUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



edukacja polonistyczna 

 

Polecenie 1. 

 Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 25V2020r. 

Temat: Życzenia dla mamusi 

 

Polecenie2. 

 Otwórz Elementarz na str. 34. 

 Zad. 1. : – PRZECZYTAJ i przypomnij sobie zasady pisania życzeń.  

Jakie wiadomości powinny się znaleźć w życzeniach? 

1. Miejscowość, data; 
2. Zwrot do adresata (np. „Droga Mamusiu”, „Kochana Mamusiu!”); 
3. Treść życzeń; 
4. Formuła „życzy”, „życzenia składa”; 
5. Własnoręczny podpis. 

                                    
                                Nazwę świąt i zwroty grzecznościowe piszemy wielką literą! 
 

 

Polecenie 3. 

 Przepisz do zeszytu życzenia dla mamusi- skorzystaj z zadania 2. ze str. 34. (z Elementarza) 

 

 

Polecenie 4. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 47  

 Wykonaj ortograficzne ćwiczenia 2 i 3 ze str. 47. 

 

 

 

 

 

 

 

 



edukacja plastyczna 

 

Temat: Laurka na Dzień Matki 

 

 Przygotuj dowolnego koloru kartkę z bloku rysunkowego 

 Złóż ją na pół 

 Na stronie pierwszej wykonaj laurkę dla swojej mamy. 

  Pracę wykonaj dowolną techniką, wg własnego pomysłu.  

 

 W środku laurki zapisz życzenia.  

 Treść życzeń ładnie rozplanuj na środku kartki, staraj się pisać ładnie, bez błędów 

 

 

 

OBIE STRONY LAURKI PRZEŚLIJ DO OCENY. 

 

 

 

 

Dzień Matki 

26 maja

 


