
                                                                                                  Zielona Góra, 18 maja 2020r. 

 

 
          

                Witam Was kolejnego dnia naszej wspólnej nauki. Dziękuję 

za przesłane zdjęcia zadań i prac. Są bardzo ładnie wykonane. 

 

Na dzisiejsze spotkanie przygotujcie: podręczniki i ćwiczenia do 

edukacji polonistycznej i matematycznej, czasopisma dla dzieci                    

i czasopisma z różnych dziedzin, zeszyty oraz przybory szkolne. 

 

 

WTOREK - 19 maja 2020r. 

Temat: Świat gazet i czasopism. 

 
Cele: 

• przeczytasz tekst informacyjny i wskażesz różnice między 

czasopismami, 

• omówisz zasadę pisania tytułów czasopism i gazet, 

• poćwiczysz pisanie wyrazów z h, 

• przypomnisz zasady pisania ogłoszenia i uzupełnisz jego tekst, 

• poćwiczysz mnożenie i dzielenie pełnych setek w zakresie 1000. 

 

Edukacja polonistyczna i społeczna. 
Rozwiąż rebusy 

 
     b = g      l = z     + y 
Hasło: ............................................ 



 

Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat gazet i czasopism. Każdy z nas 

ma swoje ulubione gazety lub czasopisma, które dostarczają nam 

różne informacje, uczą, bawią i relaksują, np.: 

 

                                 
 

 

Otwórz podręcznik na s.33 i przeczytaj tekst informacyjny "Czas na 

pisma". Odpowiedz na pytania pod tekstem. 

- Czym różnią się od siebie czasopisma? 

- Jakie czasopisma są w twoim dom? Co czytasz Ty, a co czytają 

Rodzice? 

Ustalamy, że: 

czasopisma ukazują się w różnych odstępach czasu, mają stały tytuł, 

ustaloną szatę graficzna, zawierają materiały wielu autorów. 

 

Wykonaj : 

ćw.1 s.29 

Przyjrzyj się czasopismom i gazetom. Połącz je z pasującymi do nich 

tytułami. 

ćw.2 s.29 

Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. 

ćw,3,4 s.30  - wykonaj w zeszycie. 

- Uzupełnij informację i przepisz do zeszytu. 

- Pomóż chłopcu napisać ogłoszenie do gazety. 



 

Utrwalamy: 

Jak napisać ogłoszenie? 

 
 

Obejrzyj film, kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=mmgT-zB5G9k 

 

ćw.5 s.30 

Utrwal pisownie wyrazów z "H". 

                         ( zrób zdjęcie i wyślij). 

 

Podsumowanie tematu: 

Korzyści płynące z czytania: 

 - czytanie książek, gazet sprawia wiele przyjemności, 

 - zmienia nasze życie na lepsze, 

 - zdobywamy wiedzę, 

 - wzbogacamy słownictwo, 

 - pobudzamy wyobraźnię, 

 - poprawiamy pamięć i koncentrację, 

 - likwidujemy nudę. 

 

 Zrób przerwę na drugie śniadanie! 

 

 

 



Edukacja matematyczna 

Temat: Poznawanie sposobu mnożenia i dzielenia setek w zakresie  

 1000. Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

          

Rachunek pamięciowy 

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

Na dzisiejszych zajęciach poznamy sposoby mnożenia i dzielenia 

pełnych setek w zakresie 1000. 

 

Otwórz podręcznik na s.44 

Przeanalizuj zadania z podręcznika, szczególną uwagę zwróć na zad.4 

- sposób dzielenia. 

 Zapamiętaj! dzielenie sprawdzaj za pomocą mnożenia, np.: 

             600 : 200 = 3      spr.  3 x 200 = 600 

Poćwicz zdobyte umiejętności i wykonaj zadania z ćwiczeń na s.50 

                                                                           (zrób zdjęcie i wyślij) 

 

                                          Pozdrawiam, życzę udanego popołudnia! 

 

ŚRODA - 20 maja 2020r. 

Temat: Spotkanie z Karolcią, bohaterką naszej lektury. 

 

 
Cele: 

• wypowiesz się o samodzielnie o przeczytanej książce, 

• uzupełnisz metryczkę lektury, 

• opiszesz Karolcię, 

• ułożysz zdania z rozsypanych wyrazów, 

• rozwiążesz zadania, wykorzystując mnożenie i dzielenie 

w zakresie 1000, 

• poznasz pojęcia kilo, kwintal, tona i zastosujesz je, rozwiązując 

zadania, 

• wykonasz pracę plastyczną. 

 
 



Na dzisiejsze spotkanie przygotuj: podręczniki i ćwiczenia do 

edukacji polonistycznej i matematycznej, lekturę M.Kruger 

"Karolcia", zeszyty, blok rysunkowy oraz przybory szkolne. 

 

Edukacja polonistyczna 

 
Dzisiaj będziemy omawiać naszą lekturę, którą autorką jest Maria  

Krűger. 

 

                     
 

 

Informacja na temat twórczości pisarki. 

 

Maria Krűger była polską pisarką i dziennikarką. Urodziła się w 

1904r. w Warszawie. Czytelnikom znana była najbardziej jako 

autorka literatury dziecięcej - m. in. twórczyni powieści młodzieżowej  

"Godzina pąsowej róży" która została przeniesiona do kina oraz 

zaadoptowana na słuchowisko radiowe. Autorka zadebiutowała na 

łamach czasopisma "Płomyczek", Była absolwentką Uniwersytetu 

Warszawskiego i Akademii Nauk Politycznych. Stworzyła popularny 

program dziecięcy "Miś z okienka". Napisała: "Dar rzeki Fly", "Witaj, 

Karolciu", "Ucho, dynia, sto dwadzieścia pięć!", "Karolcia"  i inne 

powieści. Zmarła w 1999 roku. 

 



          
 

 Co wiemy o Karolci i innych bohaterach? -odpowiedz na pytania: 
 - Czy podobała Ci się książka? 

 - Dlaczego podobała/ nie podobała Ci się? 

 - Które z przygód bohaterów zaciekawiły Cię, były śmieszne, 

    nieprawdziwe? 

 - Czy książka dobrze się kończy? 

 - W jaki sposób zachęcisz innych do jej przeczytania? 

Otwórz ćwiczenia na s.31 i wykonaj: 

  ćw.1, 2, 3 s.31 

  -  Na podstawie przeczytanego fragmentu lektury uzupełnij zdania na  

      temat Karolci. 

  - Uzupełnij metryczkę lektury i pokoloruj portret głównej bohaterki. 

  - Zastąp liczby w nawiasach wyrazami w odpowiedniej formie. 

                                            (zrób zdjęcie i wyślij) 

• Zapisz nowy adres zamieszkania bohaterki lektury na podstawie 

informacji z tekstu - ćw. 4 s.32 

• Ułóż zadania z rozsypanych wyrazów, tak by były zgodne 

z treścią książki - ćw.5 s.32 

 

Zrób przerwę, otwórz okno i wykonaj 10 przysiadów! 



Edukacja matematyczna 

Temat: Mnożenie i dzielenie setek w zakresie 1000.  

          Wprowadzenie pojęć: kwintal i kilo. 

 

Rachunek pamięciowy  
Kliknij w link: https://www.xn--tabliczkamnoenia-0rd.pl/1-minutowy-test/ 

 

Zapoznamy się i utrwalimy jednostki masy. 

Przeanalizuj wiadomości w ramce 

 

 
Wyjaśnienie pojęcia kilo. 
UWAGA!  kilo to przedrostek wielokrotności jednostki miary 

oznaczający 1000, np. symbol kg oznacza tysiąc gramów, czyli 

kilogram. W potocznym języku polskim słowo kilo oznacza kilogram, 

jednak jest to niepoprawne zastosowanie tego przedrostka.  

 

 



Utrwalamy 
Rok ma 12 miesięcy - styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, 

lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień. 

Kwartał jest miarą czasu, równą jednej czwartej rok kalendarzowego, 

trwa trzy miesiące. Rozróżnia się cztery kwartały: I kwartał - styczeń, 

luty, marzec; II kwartał - kwiecień, maj, czerwiec; III kwartał - 

lipiec, sierpień, wrzesień;  IV kwartał - październik, listopad, 

grudzień. 

 

Kwintal to nazwa jednostki masy stosowanej w obrocie płodami 

rolnymi, równej 100 kg 

 

      1q = 100 kg 

Otwórz ćwiczenia na s.60, 61 i rozwiąż zadania. 

                                                                Powodzenia! 

                      Zrób przerwę na drugie śniadanie! 

 

Edukacja plastyczna 
Temat: Rysowanie lub malowanie sceny inspirowanej fragmentem 

lektury "Karolcia". 

 

Przygotuj : kartkę z bloku rysunkowego, farby lub kredki. 

 

Namaluj lub narysuj scenę z lektury, która podobała ci się najbardziej. 

Wykorzystaj w twórczej pracy farby lub kredki (decyzja należy do 

Ciebie). 

                                        Do dzieła!        (zrób zdjęcie i wyślij) 

 

 

                                                                  Do jutra! 

 

 


