
Plik 16.(14V, 15V, 18V) 

 

 

Czwartek 14V 

 Przeczytasz ze zrozumieniem wiersz 

 Wyszukasz w wierszu informacje o czynnościach bohaterów książki 

 Opowiesz, jak lubisz spędzać wolny czas z rodziną 

 Wykonasz ćwiczenia ortograficzne utrwalające pisownię wyrazów z RZ p spółgłoskach:  

p,b,t,d,k,g,ch,j,w 

 Poćwiczysz mnożenie i dzielenie w zakresie 100 

 

 

edukacja polonistyczna, społeczna 

 

Polecenie 1. 

 

 Z rozsypani wyrazowej ułóż hasło 

 

-to- or- Po- -ficz- -tycz- -gra- -ne -ki 

 

Polecenie 2. 

 Otwórz Elementarz na str. 22. 

 Głośno przeczytaj wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej ,,Trzy po trzy”. 

 Odpowiedz na pytanie: Co robili Krzyś, Grześ i Przemek? 

 Wyszukaj w wierszu i przeczytaj głośno odpowiednie fragmenty. 

Polecenie 3.  

Odpowiedz na pytania: 

1. Co robisz ze swoją rodziną codziennie? 

2. Co robisz ze swoją rodziną okazjonalnie, od święta, czasami? 

 

 

Polecenie 4 

 

Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 14V 2020r. 

Temat: (tu wpisz hasło z polecenia 1.) 



 Zapisz  zielonym długopisem i zapamiętaj. 

  

Sposób na rz mam, bo 9 ważnych liter znam:  p, b, t, d, k, g, ch, j, w 
 

 

 Uzupełnij tabelę wyrazami z wiersza  ze str. 22.  :  

 

RZ po spółgłoskach 

 

P B T D K  G Ch J W 

         

         

         

         

 

 

Polecenie 5. 

Tabelę prześlij do oceny 

 

 

Polecenie 6. 

 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 28  

 Wykonaj ćwiczenie 1. : Wpisz brakujące spółgłoski, pokoloruj obrazek 

 Zapamiętaj pisownię wyrazów z rz po spółgłoskach 

 Wykonaj ćwiczenia:  2, 3 ze str. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



edukacja  matematyczna 

 

Polecenie 1.  

 

Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja, 14.05.2020r. 

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb 

 

Polecenie 2.  

 Otwórz podręcznik do matematyki na str. 47. 

 Wykonaj zad. 1, str. 47,  działania - rozwiązania zapisuj w zeszycie 

 

Zad. 1, str. 47 

1. ……………………… 

2. ……………………… 

3. …………………… 

 Ustnie wykonaj zad. 2., 3., 4. 

 

Polecenie 3.  

Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 55 

 Wykonaj ćwiczenia: 1.,2. 

 

Polecenie 4. 

 

Do zeszytu przepisz przykłady z ćw. 1., str. 55 i rozwiąż je 

 

Polecenie 5. 

 Poćwicz tabliczkę mnożenia- zagraj:  PRZYKŁADÓW JEST BARDZO DUŻO, WYKONAJ CO 

NAJMNIEJ 20. 

https://www.matzoo.pl/klasa3/tabliczka-mnozenia-test_14_187 

 Powtarzaj na głos działania i wyniki, np.4x4=16. W ten sposób uczysz się na pamięć  tabliczki 

mnożenia. 



Piątek 15V 

 

 

 Wyszukasz w dostępnych źródłach potrzebne informacje 

 Utrwalisz wiedzę o rzeczowniku 

 Poćwiczysz mnożenie i dzielenie liczb w zakresie tabliczki mnożenia 

 Nauczysz się rozpoznawać wybrane rośliny łąkowe 

 

 

 

edukacja polonistyczna, przyrodnicza    

 

Polecenie 1.  

 

 Otwórz Elementarz na str. 24 

 Obejrzyj  zdjęcia roślin rosnących na łące  

  Przeczytaj informacje o tych roślinach  

 

Polecenie 2. 

 

 Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 15V2020r.  

 Temat: Wiosna na łące 

 

Łąka to miejsce, na którym rosną trawy, kwiaty i zioła. Ludzie uprawiają łąki, żeby zyskać paszę dla zwierząt. 

Na łące rosną : ( tu wypisz  10 nazw roślin – skorzystaj z Elementarza, książek przyrodniczych, czasopism).   

 

 

 

PRZERWA 15-MINUT 

 

 

 



Polecenie 3. 

 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 32. 

 Wykonaj ćw. 1. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń  na str. 34 - 35. 

 Wykonaj ćwiczenia 5, 6 – str. 34  

i ćwiczenie 7. ze str. 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edukacja matematyczna 

 

 

Polecenie 1.  

 

 Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja, 15.05.2020r. 

Temat: Mnożenie i dzielenie -  ćwiczenia utrwalające. 

 

2x10=                              6x10= 

3x10=                             7x10= 

4x10=                             8x10= 

5x10=                             9x10= 

1x10=                             10x10= 

 

 

 

 



Polecenie 2. 

 Otwórz podręcznik do matematyki na str. 49. 

 Ustnie rozwiąż zadania 2.,3.,4.,5. 

 

Polecenie 3.  

 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 56 

 Wykonaj ćw. 1., 2., 4., 5. 

 Zadanie 3.- dla chętnych. 

 

Polecenie 4. 

 

 Prześlij zdjęcie zadań ze str. 56 do oceny 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poniedziałek 18V 

 

 Przeczytasz ze zrozumieniem teksty informacyjne i wiersz 

 Nauczysz się rozpoznawać wybrane zwierzęta  łąkowe i opiszesz ich życie 

 Ułożysz zdania o mieszkańcach łąki w formie zagadek 

 Wykonasz obliczenia zegarowe 

 Wykonasz ilustracje 

 

 

edukacja polonistyczna, przyrodnicza      

 

Polecenie 1. 

 

Otwórz zeszyt do języka polskiego. Napisz: Lekcja, 18.05.2020r. 

Temat: Biedronka i żuk 

 

Polecenie 2. 

 

Przeczytaj informacje: 

Biedronka- jest niewielkim owalnym owadem z rodziny chrząszczy; ma mniej więcej pół centymetra 

długości i czerwone skrzydełka z czarnymi kropkami, żyje na łąkach, w ogrodach i sadach, zjada mszyce i 

inne szkodniki roślin. 

 

Żuk- owad z rodziny chrząszczy, krępy, ma od 1i pół cm  do 2 cm długości, jest czarny, lśniący, żyje w lasach 

i na łąkach, zjada zwierzęce odchody. 

 

Polecenie 3.  

 

Pod tematem lekcji narysuj biedronkę i żuka . 

 

Polecenie 4. 



 Otwórz  Elementarz na str. 26-27 

 Przeczytaj na głos wiersz Jana Brzechwy ,,Żuk”. 

 Odpowiedz na pytania 1-3 ze str. 27 

 

Polecenie 5. 

 

 Otwórz Elementarz na str. 25.  

 Obejrzyj  zdjęcia zwierząt 

 przeczytaj teksty informacyjne o zwierzętach żyjących na łące.  

 

Polecenie 6.  

 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 36 - 38 

  Wykonaj ćwiczenia : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

Polecenie 7. 

 

W zeszycie: 

 Narysuj tabelę  i uzupełnij ją .  

 Możesz skorzystać z różnych źródeł informacji- czasopisma, albumy, książki 

Łąka: 

 
rośliny 

 

 
ssaki 

 
owady 

 
ptaki 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



edukacja matematyczna 

 

Polecenie 1.  

Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja, 18.05.220r. 

Temat: Zagadki matematyczne 

 

 

Str. 57, ćw. 1, 2, 3, 4, 5. 

 Zamknij zeszyt 

 

Polecenie 2. 

Przypomnij sobie, co wiemy o odczytywaniu godzin na zegarze: 

 

 

Zapisz w zeszycie: 

Kwadrans to …… minut. 

Dwa kwadranse to ……. minut, czyli  ……… godziny. 

Trzy kwadranse to ……. minut. 

Cztery kwadranse to ……… minut, czyli …………. . 

Zamknij zeszyt. 



Polecenie 3. 

Połącz zegary z odpowiednim zapisem godzin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polecenie 3.  

Wykonaj zadania. 



 

 

 

 

 

 

Polecenie 4. 

Poćwicz ustawianie wskazówek na swoim zegarze  do ćwiczeń. Na zegarach narysuj 

wskazówki - jeśli  możesz wydrukować zadania. 



 

Polecenie 5. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 57. 

 Wykonaj ćw. 1., 2., 3., 4., 5. 

 

 



edukacja plastyczna 

 

Temat: Zwierzęta na łące - rysunek 

 

 Na dużej kartce narysuj łąkę i zwierzęta łąkowe. 

 

 Wykonaną pracę prześlij do oceny.  


