
Plik 21(2VI, 3VI) 

 

Wtorek 2VI 

 

 Wypowiesz się na temat przeczytanego tekstu i własnych doświadczeń 

 Ocenisz swoje mocne strony i kolegów w klasie  

 Narysujesz autoportret 

 Wykonasz sowę z papieru 

 

Edukacja polonistyczna 

 

Polecenie 1. 

 Otwórz Elementarz na stronnie 41. 

 Przeczytaj tekst Rafała Witka ,,Każdy jest ważny”. 

 Odpowiedz na pytania 1-3 umieszczone pod tekstem. 

 

Polecenie 2. 

Przeczytaj  przykłady mocnych stron i dopasuj do nich kolegów i koleżanki z klasy: 

 
1. Największe poczucie humoru ma  …………………………………. 
2. Najfajniejsze zabawy wymyśla   …………………………………….. 
3. Najładniej recytuje wiersze  …………………………………………. 
4. Zawsze można polegać na  ……………………………………………. 
5. Najciekawsze pomysły podczas pracy w grupie ma …………. 
6. Zawsze chętne pomaga innym   ………………………………………. 
7. Najładniej maluje  ……………………………………………………… 
8. Najciekawiej odpowiada   ……………………………………. 
9. Najstaranniej pisze  ……………………………. 
10. Najbardziej wysportowany (wysportowana) jest  ………….. 
11. Najbardziej koleżeńska osoba to   ………………… 
12. Zawsze prawdomówna (prawdomówny) jest  ………….. 
13. Najbardziej zdyscyplinowana osoba to ………………….. 
14. Najszybciej biega  …………………… 
15. Sprawiedliwie rozstrzyga spory  ……………….. 
16. Najbardziej punktualna (punktualny) jest   ………………… 
17. Najładniej śpiewa  ……………… 
18. Najwięcej bramek strzela  ………………. 
19. Najpiękniejszy uśmiech ma  ………………. 
20. Najlepiej potrafi pocieszyć  ……………. 
21. Świetnie pływa   ………………. 

 



Polecenie 3. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 56 – 57 

 Wykonaj ćwiczenia: 1-4. 

 

Polecenie 4. 

 Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 2VI 2020r. 

              Temat: Moje mocne strony 

(zapisz) 

Poczucie własnej wartości to dobre myślenie o samym sobie. Warto znać swoje mocne strony. 

1. W moim wyglądzie najbardziej lubię  …………………….. 

2. W sporcie jestem najlepszy(-a) w  ………………………….. 

3. W nauce najlepiej wychodzi mi  …………………………….. 

4. Mocne strony mojego charakteru to  ………………………………….. 

5. Uważam, że jestem  …………………….. 

 

Polecenie 5.  

 Przyjrzyj się w lustrze. Zwróć uwagę na: włosy, cechy twarzy, sylwetkę, ubranie. 

 Pod tematem lekcji narysuj swój autoportret 

 

 
Notatkę w zeszycie i autoportret prześlij do oceny 



edukacja techniczna 

 

Temat: Papierowa sowa 

 

Polecenie 1. 

 

 Obejrzyj dwa filmiki, które pomogą Ci wybrać sposób wykonania sowy z papieru 

https://www.youtube.com/watch?v=MdB8DwcGMec  Jak zrobić fantastyczną zawieszkę SOWĘ - Owl - 

Beniamin kreatywnie ***TUTORIAL 

https://www.youtube.com/watch?v=pIloPrmk6aI  Origami Finger Puppet - Angry Owl 

 

 Jeśli skorzystasz z któregoś sposobu, to się cieszę. 

 Możesz wykorzystać inną technikę i wykonać papierową sowę według 

własnego pomysłu. 

 

Polecenie 2. 

Wykonaną  sowę z papieru i prześlij jej zdjęcie do oceny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MdB8DwcGMec
https://www.youtube.com/watch?v=pIloPrmk6aI


Środa 3VI 

 

 Utrwalisz wiadomości i umiejętności matematyczne 

 Przeczytasz lub wysłuchasz opowiadanie i przedstawisz wnioski 

 Uzupełnisz opowiadanie na podstawie historyjki obrazkowej 

 

 

edukacja matematyczna 

 

Polecenie 1. 

 Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja,2VI 2020r. 

Temat: Sprawdzam siebie 

(zapisz) 

Str. 66, zad.: 1, 2, 3, 4 

Str. 67, zad. : 5, 6, 7, 8, 9. 

 

Polecenie 2. 

 Otwórz zeszyt do ćwiczeń na str. 66 – 67 

 Wykonaj zadania : 1 – 9. 

 

Polecenie 3. 

 Prześlij zdjęcie wykonanych zadań  do oceny.  

 

 

 

Przerwa 15 minut 

 

 

 

 



edukacja polonistyczna, społeczna   

 

Polecenie 1. 

 Otwórz Elementarz na str. 43 

 Poproś osobę dorosłą, by Ci przeczytała tekst Marii Ewy Latki ,,Zeszyt z wydatkami”( str. 43 – 45). 

Jeśli chcesz, możesz przeczytać samodzielnie. 

 

Polecenie 2. 

 Odpowiedz na pytania umieszczone pod tekstem na str. 45. 

 

Polecenie 3. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 58. 

 Wykonaj ćwiczenia 1 i 2. 

 

 

 

Przerwa 15 minut 

 

 

Polecenie 4. 

 Otwórz Elementarz na stronie 46. 

 Obejrzyj historyjkę obrazkową. 

 Przypomnij sobie, jakie są  części opowiadania:  

Wstęp: Kiedy i gdzie to się działo?  

Rozwiniecie : Co się wydarzyło? 

Zakończenie: Jak to się zakończyło? 

 

Polecenie 5. 

 Opowiedz historyjkę obrazkową osobie dorosłej. 

 

Polecenie 6. 

 Otwórz Elementarz na stronie 47. 

 Przeczytaj wyrażenia umieszczone w brązowym tle na górze strony. 



 Przeczytaj opowiadanie, uzupełnij je  wyrażeniami z ramki. 

Zwróć uwagę na Wstęp, Rozwinięcie i Zakończenie. 

 

Polecenie 7. 

 Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 03.06.2020r. 

Temat: Piszemy opowiadanie 

 

Polecenie 8. 

 

 Na dużej kartce papieru przepisz historyjkę obrazkową ze str. 47. 

 Przypominam o akapitach przed wstępem, rozwinięciem i zakończeniem. 

 Wymyśl tytuł tego opowiadania i napisz go na górze kartki 

 

Polecenie 9. 

Prześlij historyjkę do oceny. 


