
Plik 22(04VI,05VI, 8VI) 

 

Czwartek 4VI 

 Wysłuchasz opowiadanie i odpowiesz na pytania. 

 Poznasz powiedzenia dotyczące słuchu i wyjaśnisz ich znaczenie. 

 Wykonasz ćwiczenia dotyczące tekstu. 

 Obejrzysz film na temat pracy laryngologa i dbania o słuch. 

 Poćwiczysz liczenie pełnymi setkami w zakresie 1000. 

 Wykonasz zabawkę zgodnie z instrukcją. 

 

edukacja polonistyczna, przyrodnicza 

 

Polecenie 1. 

 Otwórz Elementarz na str. 48 

 Poproś osobę dorosłą o przeczytanie tekstu Rafała Witka ,,Fileciki do kontroli” 

lub przeczytaj samodzielnie. 

 

Polecenie 2. 

 Odpowiedz na pytania 1-3 zamieszczone pod tekstem. 

 

Polecenie 3. 

 Przeczytaj powiedzenia  dotyczące słuchu i wspólnie z osobą dorosłą wyjaśnij ich 

sens: 

 

1.  ,,Kto nie słucha ojca, matki, będzie słuchał psiej skóry” ( Pełne przysłowie brzmi właśnie 'Kto nie słucha 

ojca, matki posłucha psiej skóry'. Przysłowie to jest przestrogą przed nieposłuszeństwem dzieci wobec rodziców. 

Psia skóra, o której mowa w powiedzeniu, to nic innego jak narzędzie do wymierzania kary cielesnej, wykonane 

ze skóry). 

 

2. ,,Jaka szkoda, że zaczyna się umieć słuchać dopiero w wieku, gdy przestaje się słyszeć.” 

 

3. ,,Przywilejem mądrości jest słuchanie”.  

 

4. ,,Słuchaj uchem, a nie brzuchem” 

 

5. ,,Chodzą słuchy” 

 

6. ,,Powiedzieć coś komuś do słuchu” 



7. ,,Słuch po kimś zaginął” 

 

8. ,,Zamienić się w słuch” 

 

Polecenie 4. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 60  

 Wykonaj ćwiczenia: 1 , 2 

 

Polecenie 5. 

 Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 4VI2020r. 

Temat: Dbajmy o swój słuch 

(zapisz w zeszycie) 

Dzięki  uważnemu słuchaniu: 

1. lepiej zapamiętuję,  

2. ćwiczę koncentrację, 

3. doskonalę uczenie się, 

4. wzbogacam wiedzę, 

5. dokładniej wykonuję polecenia, 

6. jestem kulturalny(kulturalna), 

7. szanuję rozmówcę, 

8. jestem lepszym rozmówcą 

 

Polecenie 6. 

 Przeczytaj: 

Ludzie czasami nie słyszą z powodów: głuchoty, niedosłuchu, braku uwagi, dużego hałasu. Ludzie  

niesłyszący uczą się języka migowego, niedosłyszący - noszą aparaty słuchowe.  

Chorobami uszu i gardła zajmuje się laryngolog. 

 

Polecenie  7. 

 Obejrzyj filmik o pracy laryngologa oraz o sposobach dbania o słuch 

https://vod.tvp.pl/video/kulisy-czyli-blekitek-poznaje-zawody,laryngolog,21664844 

,,Kulisy, czyli Błękitek poznaje zawody Laryngolog” 

PRZERWA 15  MINUT 

https://vod.tvp.pl/video/kulisy-czyli-blekitek-poznaje-zawody,laryngolog,21664844


edukacja matematyczna 

 

Polecenie 1. 

 Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja 04.06.2020r. 

Temat: Liczymy setkami do 1000 

 

 100 - sto 

200 - dwieście 

300 - trzysta 

100 - czterysta 

500 - pięćset 

600 - sześćset 

700 – siedemset 

800 - osiemset 

900 - dziewięćset 

1000 - tysiąc 

 

Polecenie 2. 

 Otwórz Podręcznik do matematyki na str. 58. 

 Przeanalizuj ilustracje do zadania 1. 

 

Polecenie 3. 

 W zeszycie do matematyki wykonaj: 

 zad. 3, str. 58  

zad. 5, str. 59 

Polecenie 4. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 68.  

 Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3, 4, 5 

 

 

 



edukacja techniczna 

 

Temat:  ,,Tańcząca  zabawka” – wykonanie zabawki przestrzennej 

 

Polecenie 1. 

 Przygotuj: kartkę z bloku technicznego, kolorowy karton, kolorowy papier, nożyczki, korek, klej, 

tekturę, sznurek….. 

 

Polecenie 2.  

Obejrzyj dwa filmiki instruktażowe: 

https://www.youtube.com/watch?v=rBl_xhsXnWg Pajacyk na sznurku - jak zrobić? Instrukcja. 

https://www.youtube.com/watch?v=wR987nDAhvc  DIY RUCHOMY MIŚ�. Zabawki dla dzieci z 

recyklingu� 

 

Polecenie 3. 

 Wykonaj swoją tańczącą zabawkę 

 

MIŁEJ  ZABAWY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wR987nDAhvc


Piątek 5 VI 

 

 przeczytasz wiersz i wypowiesz się na jego temat 

 napiszesz z pamięci wyrazy i sprawdzisz ich poprawność 

 wykonasz ćwiczenia utrwalające pisownię wybranych wyrazów z ó niewymiennym 

 poćwiczysz na EDUELO znajomość banknotów i monet 

 

edukacja polonistyczna 

 

Polecenie 1. 

 Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja 5.06.2020r. 

Temat: Potyczki ortograficzne - wyrazy z ó niewymiennym. 

 

Polecenie 2. 

 Otwórz Elementarz na str. 49 

 Głośno przeczytaj wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej ,,Ruszam mózgiem nie na różno! 

 Odpowiedz: 

1. Co robił strach na wróble? 

2. Co robił król? 

3. Co robiła wróżka? 

Polecenie 3. 

 Przeczytaj wszystkie wyróżnione wyrazy z Ó i zapisz je z pamięci w zeszycie. 

 

Polecenie 4. 

 Wybierz z każdej zwrotki po jednym wyrazie z ó i ułóż z nim zdanie (ustnie) 

 

Polecenie 5. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 62 – 63 

 Wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3. 

 

Polecenie 6. 

 W zeszycie napisz wszystkie wyrazy z ćwiczeń 3 i 4 ze str. 63.  



edukacja matematyczna 

 

Polecenie 1. 

 

 Przygotuj do ćwiczeń monety: 

1. 1 gr – 10 sztuk 

2. 2 gr – 5 sztuk 

3. 5 gr – 4 sztuki 

4. 10 gr – 10 sztuk 

5. 20- gr-5 sztuk 

6. 50 gr -6 sztuk 

7. 1 zł – 10 sztuk 

8. 2 zł – 4 sztuki 

9. 5 zł – 4 sztuki 

 

Polecenie 2. 

 Zaloguj się na EDUELO 

 Otwórz test ,,Pieniądze. Banknoty i monety.” 

 

Polecenie 3. 

 Poćwicz znajomość monet i banknotów, pobaw się. Wykonaj zadania testu 

 

Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poniedziałek 8VI 

 

 Obejrzysz filmy edukacyjne 

 Wysłuchasz tekstu legendy 

 Wskażesz źródło, bieg i ujście rzeki, korzystając z mapy 

 Poznasz zasadę pisowni nazw geograficznych 

 Wykonasz obliczenia odległości 

 

edukacja polonistyczna, przyrodnicza 

 

Polecenie 1. 

 Obejrzyj  krótkie  filmy:   

 

1.   ,,Woda – Przyroda, klasa III Eduelo.pl”  

 

2. https://www.youtube.com/watch?v=HU3zbIiiqv8   Bez wody nie ma życia 

 

3. https://www.youtube.com/watch?v=EXfEySFqfyQ  Obieg wody w przyrodzie 

 

Polecenie 2. 

 

 Obejrzyj film o Wiśle - najdłuższej rzece w Polsce 

https://www.youtube.com/watch?v=Ue8-93Pw9L0 Wisła – Przyroda, Klasa II - Eduelo.pl 

 

 Otwórz Elementarz na stronach 50 – 51 

 Poproś osobę dorosłą, by przeczytała Ci legendę Witolda Vargasa ,,O Wiśle” 

 

 Legenda – opowieść  o postaci czy postaciach historycznych. Zazwyczaj przekazywana w formie ustnej na 

długo przed utrwaleniem na piśmie. Legendy opowiadają o mędrcach, świętych, władcach, politykach, 

wojownikach lub innych popularnych bohaterach. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HU3zbIiiqv8
https://www.youtube.com/watch?v=EXfEySFqfyQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ue8-93Pw9L0


 Na mapie Polski zamieszczonej poniżej wskazuj kolejne miejsca wymieniane w 

opowiadaniu. 

 

 

 

 

Polecenie 3. 

Odpowiedz na pytania:  

1. Gdzie Wisła ma swoje źródła? 

2. Co mówi legenda o początkach Wisły? 



3. Jak nazywają się dwa strumienie, które wypływają z Baraniej Góry, tworzą rzeczki i potem łącza się 

w Wisłę? 

4. Jakie miasta mija Wisła na swojej drodze do morza? 

 

Polecenie 4. 

 Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 8VI 2020r. 

Temat: Wisła- królowa polskich rzek 

 

( zapisz ) 

Wisła to najdłuższa rzeka Polski. Jej źródła- Czarna Wisełka i Biała Wisełka znajdują się na stoku Baraniej 

Góry. Na początku  Wisła jest strumykiem, później potokiem, rzeczką, by stać się rzeką. Wpada do niej 

wiele rzek. Wpływa do Morza Bałtyckiego. Największe miasta, które mija to: Kraków, Warszawa, Toruń, 

Bydgoszcz, Gdańsk. 

 

Polecenie 5. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 64. 

 Wykonaj ćwiczenia 1, 2. 

 

Polecenie 6.  

 Obejrzyj film o Wiśle. Zobacz, skąd wypływa, jak wyglądają tereny, przez które płynie, co się dzieje 

na jej brzegach. 

https://www.youtube.com/watch?v=x891swo6ZlU  Beskid Śląski - Barania Góra czyli u źródeł Wisły 

 cz. 1, Polska 

 

 

 

Przerwa 15 minut 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czarna_Wise%C5%82ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_Wise%C5%82ka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barania_G%C3%B3ra
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barania_G%C3%B3ra
https://www.youtube.com/watch?v=x891swo6ZlU


edukacja matematyczna 

 

Polecenie 1. 

 Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz : Lekcja, 8VI 2020r. 

Temat: Rozwiązywanie zadań 

 

Str. 64, zad. 1,2, 3,4, 5. 

 

Polecenie 2. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 64. 

 Rozwiąż: 

 Zad.1, str. 64 

Przypomnienie: 

- w liczbie 72 jest 7 dziesiątek i 2 jedności. 

- w liczbie 39 są 3 dziesiątki i 9 jedności. 

Zad 2, str.64 

Zad.3, str.64 

Dziadek ma 67 lat. 

Babcia ma 67 – 3 = …… lata 

10 lat temu babcia miała: ………. – 10 = ……….. 

Dziesięć lat temu babcia miała ……… lata. 

 

Zad. 4, str.64 

Zad. 5, str.64 

 

MIŁEJ ZABAWY!!! 

 

 


