
                                                                                Zielona Góra, 12 maja 2020r. 
 

        Witam Was kolejnego dnia nauki! 
 
           Mam nadzieje, że jesteście zdrowi i chętni do wspólnej nauki. 
Dziękuję za przesłane zdjęcia i systematyczną pracę. 
 
 
Na dzisiejsze zajęcia przygotuj: podręczniki i ćwiczenia z edukacji 
polonistycznej i matematycznej, zeszyty i przybory szkolne. 
 
WTOREK - 12 maja 2020r 

Temat: Chronimy to, co najcenniejsze. 
 
Cele: 

• zapoznasz się z tekstem opowiadania, 
• rozpoznasz i nazwiesz zwierzęta chronione,  
• uzupełnisz i ułożysz zdania o zwierzętach objętych ochroną, 
• poznasz sposób stopniowania przymiotników i ich pisownię, 
• poćwiczysz dodawanie różnymi sposobami. 

 
Edukacja polonistyczna i przyrodnicza (2 godz.) 
 
Dzisiaj będziemy mówić o zwierzętach zagrożonych wyginięciem. 
 
Zobacz obrazy zwierząt i rośliny chronionych w Polsce. 
Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=NNK-fImtzMU 
 



Otwórz podręcznik na s. 13 i przeczytaj opowiadanie W. Widłaka "Co 
to za księga" 
 Odpowiedz na pytania pod tekstem: 
- Jaka księgę znalazł w lesie żbik? 
- Co na temat tej księgi powiedział puchacz? 
- Czy żbik miał powody, by się cieszyć, że znalazł się w tej księdze? 
 
                   ŻBIK                                                                 
 

      
 
 
                 PUCHACZ 
 

 
 

 
 

 
 
 



     POLSKA CZERWONA KSIĘGA ZWIERZĄT 
 

 
 
 Co to jest Polska czerwona księga zwierząt? 
Jest to księga w której znajduje się rejestr zagrożonych gatunków 

zwierząt na terenie Polski. Została stworzona na wzór 

międzynarodowej Czerwonej Księgi Gatunków Zagrożonych. Zawiera 

listę ginących gatunków zwierząt z dokładnym ich opisem i mapami 

rozmieszczenia. Określa stopień zagrożenia poszczególnych 

gatunków, rzadkość ich występowania oraz poprawne sposoby 

ochrony. 

 

Wykonaj ćwiczenia 
  ćw.1,2  s.10 
  ćw.3 s.11 ( uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami ) 
  ćw.4 s.11 ( zapisz przykłady gatunków chronionych) 
 

Zrób przerwę i wykonaj podskoki : małe piłeczki i duże piłki. 

 

          Stopniowanie przymiotników 
      piękny,   piękniejszy,   najpiękniejszy 
 
Przymiotniki możemy stopniować, czyli "zmieniać" natężenie cechy, 

którą nazywa. Na przykład możemy powiedzieć: Pierwszy ptak jest 

mały, drugi mniejszy, a trzeci jest najmniejszy. 



 

- Otwórz podręcznik na s.15 i wykonaj ćw.1 ( przeczytaj informacje 
zawarte w ramce) 
- Wykonaj pozostałe ćwiczenia w zeszycie (ćw.2,3 s.15 - podręcznik). 
 
Przerwa na drugie śniadanie! 
 
 
Edukacja matematyczna 

Temat: Dodawanie w zakresie 1000 typu: 252 + 178 różnymi 

sposobami. 

 

Rachunek pamięciowy 

 

Kliknij w link: https://www.eduelo.pl/quiz/132/czesc/1/ 
 
 

W dalszym ciągu ćwiczymy dodawanie w zakresie 1000. Dzisiaj 
będziemy ćwiczyć sposobem pisemnym. 
Przeanalizuj dodawanie pisemne w tabelce. 
 

 



Otwórz podręcznik na s.39 i wykonaj zadania 
zad.1 s.39 ( przeanalizuj treść) 
zad.2 s.39 ( zrób po jednym przykładzie z kolumny sposobem 
pisemnym w zeszycie) 
                                                 (zrób zdjęcie i wyślij) 
zad.4 s. 39 ( napisz w zeszycie) 
- Poćwicz w ćwiczeniach na s.53 
 
Dla ciekawych! 
- Film edukacyjny "Ochrona przyrody" 
Kliknij w poniższy link: https://www.youtube.com/watch?v=mMdppVwfWvg 

 
- Obejrzyj prezentację "Warstwy lasu" (utrwal wiadomości) 
Kliknij w poniższy link: https://www.youtube.com/watch?v=NO0FLsZ4Rr4 
 

                                                                        Do jutra! 
 

ŚRODA -  13 maja 2020r. 

Temat: W pracowni mistrz  Matejki. 

 
 
Na dzisiejsze zajęcia przygotuj: podręczniki i ćwiczenia z edukacji 
polonistycznej i matematycznej, zeszyty i przybory szkolne oraz 
kredki świecowe lub pastele. 
 
Cele: 

• poznasz wybitnego malarza, 
• odpowiesz na pytania do tekstu informacyjnego,  
• ułożysz zdania złożone za pomocą spójników, 
• zapiszesz wyrazy w kolejności alfabetycznej, 
• poznasz pojęcia związane z pracą malarza, 
• poćwiczysz odejmowanie liczb trzycyfrowych, wykonując 

obliczenia pisemne, 
• narysujesz herb. 

 
       Na dzisiejszych zajęciach poznasz słynnego malarza. 
 



 Jan Matejko był polskim malarzem, twórcą 

obrazów historycznych i batalistycznych. 

Nazywano jego malarzem dziejów narodu 

polskiego, ponieważ odtwarzał pełny obraz 

minionych czasów. Dzieła jego ukazują chwałę 

narodu polskiego. 
 

Obejrzyj  prezentację "Jan Matejko jego życie i obrazy". 
Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=K68gBExNlMc 

 
Obejrzyj film pt.: Spotkanie z mistrzem/ J.Matejko: "Konstytucja 3 
maja 1791" 
Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=LceQYeW-7uM 
 

• Przeczytaj tekst informacyjny "Kronikarz naszej historii" 
w podręczniku na s.23. Odpowiedz na pytania pod tekstem. 

• Napisz w zeszycie do języka polskiego: 
- Kim był Jan Matejko? 
- W jakich latach żył? 
- Gdzie mieszkał i czym się zajmował? 
 

• Wykonaj : 
         ćw.1 s.16 (uzupełnij notatkę o malarzu) 
 
 Obejrzyj dzieła malarskie zamieszczone na s.23 (podręcznik) oraz 
poniżej. Wypowiedz się na ich temat. 
 
Obraz J.Matejki "Bitwa pod Grunwaldem" 

 



Obraz J.Matejki "Hołd pruski" 

 
 
Obraz J.Matejki "Stańczyk" 

 
 
    ćw.2 s.16 (Pamiętaj o wielkiej literze i cudzysłowie) 
Wybierz jeden z obrazów i powiedz, co przedstawia. Wykorzystaj 
poniższe wyrazy.  
Wyjaśniamy pojęcia: 
 
Reprodukcja obrazu - wierna kopia obrazu, malowana przez 
utalentowanych artystów. 
 
Portret - artystyczny wizerunek (malarski, rzeźbiarski, graficzny, 
rysunkowy) konkretnej osoby. 
 
Autoportret - portret własny, portret artysty wykonany przez niego 
samego.  
 
    ćw.3 s.16 ( utwórz zdania złożone za pomocą spójników) 
    ćw. 4 s.17 (w pracowni artysty malarza - podpisz wyrazami z ramki 
         przedmioty, którymi posługuje się malarz w swojej pracy) 



    ćw. 5 s.17 ( utrwal pisownię wyrazów z rz) 
 
Edukacja matematyczna 

Temat: Odejmowanie liczb w zakresie 1000 typu: 365 -156 

różnymi sposobami. 

 
Rachunek pamięciowy: 
Krok 1: Do liczby 275 dodaj 125 i oblicz sumę. 
Krok 2: Od liczby 897 odejmij 375 i oblicz różnicę. 
Krok 3: Do wyniku dodawania, dodaj wynik odejmowania.  
Pytanie: Ile wynosi suma ? 
  
Dokładnie przeanalizuj odejmowanie pisemne w tabelce. 

 
 
Otwórz podręcznik na s. 40 i wykonaj: 
  zad. 1 s. 40 (przeanalizuj obliczenia sposobem pisemnym, 
odejmowanie sprawdzamy za pomocą dodawania) 
  zad. 2 s.40 (wykonaj obliczenia i sprawdź) 
 
Poćwicz w ćwiczeniach na s. 54 (ćwiczenia) 
 
UWAGA! W poniedziałek test z matematyki - dodawanie 
i odejmowanie liczb trzycyfrowych (na Eduelo). 



 
Edukacja plastyczna 

Temat: Jestem małym Polakiem - rysowanie herbu. 

 
Przygotuj: kartkę z małego bloku rysunkowego oraz inne materiały    
z których wykonasz herb. 
 

Wyjaśniamy pojęcia: 

Patriotyzm - postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej 

ojczyźnie oraz chęci ponoszenia za nią ofiar i gotowości do jej 

obrony. 

Patriota - człowiek poświęcający się własnej ojczyźnie. 

 Niewątpliwie jedną z naszych cech narodowych jest patriotyzm. 

Polacy wielokrotnie udowadniali, że Ojczyzna jest dla nich 

największym dobrem, dla którego są gotowi całkowicie się poświęcić. 

W zawikłanych dziejach Państwa Polskiego często dochodziło do 

sytuacji, kiedy to niepodległość stawała pod znakiem zapytania. 

W tych ciężkich dla naszej Ojczyzny momentach znaleźli się tacy, 

którzy za cenę własnego zdrowia i życia walczyli o Polskę. np.: Józef 

Piłsudski, Tadeusz Kościuszko i inni.  
 
Dzisiaj wykonasz herb małego Polaka. 
Co to jest herb? 
Herb - 1.godło państwa, ziemi, miasta lub instytucji. 2. znak rodowy 
szlachty i arystokracji. Jest znakiem prawnym. Przekazuje on 
konkretne informacje o swoim właścicielu. Zbudowany jest według 
ściśle określonych zasad. 
                                      HERBY 
 
            GODŁO                          HERB ZIELONEJ GÓRY 

                                      
 



 Elementy składowe herbu, np.: 
 

 
 
- Zaprojektuj i wykonaj herb "Małego Polaka" ( przygotuj kontur 
herbu). 
W pracy możesz wykorzystać różne techniki plastyczne, np.: 
wycinankę, malowankę, wyklejanie plasteliną, rysunek. 
 
                                          (zrób zdjęcie i wyślij) 
 
                                                  Pozdrawiam! 
    Ps.  
Pracuj systematycznie! 
Ćwicz czytanie! 
Dbaj o higienę!                  
 
 
 
 
 


