
Plik 19(26V,27V) 

 

Wtorek 2V 

 

edukacja polonistyczna, społeczna 

 

 Złożysz życzenia swojej mamie i wręczysz jej laurkę 

 Przeczytasz wiersz i wyszukasz w nim potrzebne informacje 

 Wypowiesz się na podany temat 

 Zastosujesz w ćwiczeniach poznane zasady ortograficzne 

 Ocenisz wartość pracy przedstawicieli różnych zawodów 

 Poćwiczysz dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych zakresie 100 

 

 

 

 



Polecenie 1. 

 

 Złóż życzenia swojej mamusi z okazji jej święta 

 Otwórz Elementarz na stronie 35.  

 Przeczytaj głośno wiersz Rafała Witka ,,Magister uśmiechów” 

 Odpowiedz na pytania 1,2, zamieszczone pod wierszem 

 

Polecenie 2. 

 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronach 48 - 49. 

 Wykonaj ćwiczenia: 1 , 2, 3, 4, 6.  

 

Polecenie 3. 

 

 Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 26.05.2020r. 

Temat: Poznajemy różne zawody 

 

 

 
W zakończeniach –arz, -erz w nazwach zawodów piszemy rz. 

 

 

 (Korzystając ze słownictwa z ćwiczenia 1 na str. 36 w Elementarzu  

dokończ zdania i zapisz je w zeszycie.) 

Bułki piecze…………………… 

Ludzi leczy…………………… 

……………………… książki drukuje. 

………………………… zupę gotuje. 

Pięknie tańczy  …………………. . 

……………………….. kuje pancerz. 

Maszeruje  ……………………… . 

……………………….. szyje kołnierz. 

Kominy czyści ………………….. . 



Na statku pracuje …………………… . 

………………….. obrazy maluje. 

 (Dokończ zdanie i zapisz je w zeszycie) 

 Ja w przyszłości chciałbym( chciałabym) zostać…. 

 

Zdania prześlij do oceny   

 

 

 

 

 

edukacja matematyczna 

 

 Przygotuj długą miarę - krawiecką lub budowlaną. 

 

Polecenie 1. 

 Otwórz Podręcznik do matematyki na stronach 54 – 55. 

 Obejrzyj ilustracje i przeanalizuj wykonane zadania : 1,2,3. 

 Odpowiedz na pytania zawarte w zadaniach 4 i 5. 

 

Polecenie 2. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 65. 

 Wykonaj ćwiczenia 1, 2. 

 

 

 

Polecenie 3. 

 

 Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja, 26V2020r. 

Temat: Mierzymy miarą metrową 

 

 



1 metr = 100 centymetrów 

1m = 100 cm 

Pół metra – 50 cm 

Mój wzrost wynosi ……. m ……… cm     = ……………….. cm. 

Moja mama jest wysoka na  ……. m ……….. cm    = ……………… cm. 

Mój tata ma wzrost:  …... m ……….. cm    = …………. cm   

Moje krzesło jest wysokie na ………. cm 

Moje biurko ma wysokość…….. cm 

Moje łóżko ma długość ………. cm. 

 

Polecenie 4. 

 

 Notatkę z zeszytu prześlij do oceny ( treść Polecenia 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Środa 27V 

 

 Przeczytasz wiersz, zwracając uwagę na znaki przestankowe i intonację 

 Wykonasz ćwiczenia językowe i ortograficzne 

 Rozwiążesz zadaniami na  EDUELO 

 Wykonasz rysunek 

 

edukacja polonistyczna 

 

Polecenie 1. 

 Otwórz Elementarz na str. 37 

 Przeczytaj cicho wiersz Jana Brzechwy ,,Na wyspach Bergamutach” 

 Zastanów się, jak można modulować głosem, aby treść wiersza czytanego była ciekawa dla 

słuchacza. 

 Przeczytaj jeszcze raz wiersz, ale głośno, zwróć uwagę na przecinki, kropki.  

 

Polecenie 2. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 50 – 51. 

 Wykonaj ćwiczenia: 1-2 

 

Polecenie 3. 

 

 Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 27.05.2020r. 

            Temat: Na wyspach Bergamutach 

 

Na Wyspach Bergamutach mieszkają: ……………………. , ………………….., ……………….., ………………………, 

……………………,……………………. , …………………….., ……………………… . 

 

Polecenie 4. 

 Wykonaj ćwiczenie 3 ze str. 51 w zeszycie ćwiczeń. 

 Zapisz w zeszycie do języka polskiego 4 wyrazy wykreślone z ciągów wyrazowych z ćw. 3, str. 51 

 Ułóż z nimi długie zdania i zapisz w zeszycie. Te wyrazy podkreśl przy użyciu linijki. 

 



Zapis w zeszycie prześlij do oceny. 

 

 

 

edukacja matematyczna 

 

 

 Zaloguj się do EDUELO 

 Otwórz test ,,Miary i pomiary” 

 Pobaw się i poćwicz zadania na mierzenie. 

 Powodzenia! 

 

 

 

 

 

edukacja plastyczna 

 

Temat: Rysunek rodziny 

 

 Przygotuj dużą karę z bloku rysunkowego i kredki. 

 Narysuj swoją rodzinę najładniej jak tylko potrafisz 

 

 Rysunek prześlij do oceny. 


