
                                                                                            Zielona Góra, 2 czerwca 2020r. 

 

                 Witam Was! 

 
            Zapraszam do wspólnej nauki. Mam nadzieję. że poradziliście  

sobie z wykonaniem poprzednich zadań. Dziękuję za przesłane zdjęcia 

Waszych prac. 

 

 Na dzisiejsze spotkanie przygotujcie: podręczniki i ćwiczenia do 

edukacji polonistycznej i matematycznej, zeszyty i przybory      

szkolne.  

 

 

WTOREK - 2 czerwca 2020r. 

Temat: Mamy swoje marzenia. 

 
Cele: 

• wypowiesz się o bohaterach wiersza, 

• powiesz o marzeniach swoich i osoby wypowiadającej                               

się w wierszu, 

• przypomnisz zasady pisowni wyrazów z rz i ó, 

• nauczysz się określać sposób wykonywania czynności, 

• poznasz etapy rozwoju motyla, 

• odczytasz i zapiszesz liczby słowami w zakresie miliona. 

 

Edukacja polonistyczna 
 

Dzisiaj będziemy mówić o marzeniach. Każdy z nas ma jakieś 

marzenia. To takie małe i większe pragnienia, niektóre wypowiadamy 

głośno, inne pozostają w naszej głowie. 

Czym są marzenia? 



Marzenia to nasze pragnienia, związane z tym, czego nie mamy, co 

byśmy chcieli, co jest naszym celem. Marzenia nam wszystkim są 

bardzo potrzebne, nawet jeśli wiele z nich nigdy się nie spełnia. Dzięki 

marzeniom sami lepiej się poznajemy, Są naszym motorem do 

działania, wytyczają cele w naszym życiu, pokazują, w jaką stronę 

powinniśmy iść, aby znaleźć szczęście. Oddawanie się marzeniom jest 

więc doskonałym lekiem na nieśmiałość. 

 

Otwórz podręcznik na s.52, przeczytaj uważnie wiersz D. Wawiłow 

"Wędrówka" i odpowiedz na pytania pod tekstem - s.53 (ustnie). 

 

 Wykonaj ćwiczenia: 

     ćw.1 s.54 

  - Połącz pasujące do siebie części zdania a dowiesz się, jak będzie  

     w miejscu , do którego chcą dojść wędrowcy. 

 - Narysuj, jak sobie wyobrażasz to miejsce. 

     ćw.4 s.55 

 - Napisz zdanie o spełnianiu dziecięcych marzeń. 

     ćw.2 s.55 

 - Przypomnij sobie zasady pisowni wyrazów z rz i ó. 

 

 
 



 
 

 

   ćw. 3 s.55 

  - Zastąp podkreślone fragmenty zdań wyrazami z ramki. Przepisz      

zmienione zdania do zeszytu. 

                                         (zrób zdjęcie i wyślij) 

 

Edukacja przyrodnicza 

Temat: Od poczwarki do motyla. 

 
Obejrzyj  filmy: 

- "Etapy rozwoju motyla" 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=cW47pgAevKM 

 

- "Od gąsienicy do motyla" bajka dla dzieci 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=YE-th5pAIJU 

 

 

- Przygotuj kartkę z bloku i narysuj schemat rozwoju motyla 

  i podpisz jego etapy rozwoju, np.: 

 



 
                                                                (zrób zdjęcie i wyślij) 

 

Edukacja matematyczna 

Temat: Rozszerzenie zakresu liczbowego do miliona. 

 
Rachunek pamięciowy: 

- Policz tysiącami w przód i w tył w zakresie 100 000. 

 

Otwórz podręcznik do matematyki na s.56 i wykonaj: 

 

  zad.1 s.56 

Odczytaj liczby zapisane w tabeli. Przelicz cyfry w liczbach. 

Powiedz, za pomocą ilu cyfr jest zapisana każda liczba, 

 

                             Zapamiętaj! 

 

 

          Tysiąc tysięcy to milion. 

1000 x 1000 =  1 000 000 

 

 

 zad.2 s.56 (podręcznik) 

Przyjrzyj się jak zapisujemy liczby wielocyfrowe cyframi i słownie. 

Zapisz w zeszycie . 

 

  zad.3 s. 56 

Porównaj liczby. Wskaż liczbę większą w każdej parze. 

 

  zad.8 s.57 

Odczytaj odległość Księżyca od Ziemi na podstawie schematu. 



 Poćwicz w ćwiczeniach na s.69 
ćw.1,2,4 s.69 

Zapisz podane liczby w ciągu rosnącym i malejącym, odczytaj liczby 

i porównaj. 

                             (zrób zdjęcie i wyślij) 

ćw.5 s.69 

Zapisz podane liczby słowami. 

 

Dla chętnych! 

 zad.5,6,7 s.57 (podręcznik) 

                                                                Do jutra! 

 

ŚRODA - 3 czerwca 2020r. 

Temat: Dobry doktor. 
 

Na dzisiejsze spotkanie przygotuj: podręczniki i ćwiczenia do 

edukacji polonistycznej i matematycznej, zeszyty i przybory      

szkolne, plastelinę i podkładki. 

 

Cele: 

• wypowiesz się o zasługach Janusza Korczaka dla dzieci, 

• poćwiczysz pisownię wyrazów z ż, 

• poćwiczysz dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych, 

• zaprojektujesz i ulepisz z plasteliny pomnik J. Korczaka. 

 

Edukacja polonistyczna 
 

Bohaterem dzisiejszego dnia będzie Janusz Korczak. 

 



Obejrzyj prezentację multimedialną pt.: "Janusz Korczak" 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=cuLJFYoY9l8 

 

Otwórz podręcznik na s.54-55, przeczytaj opowiadanie Beaty 

Ostrowickiej "Opowieść o Januszu Korczaku" i odpowiedz  

ustnie na pytania pod tekstem (s. 55). 

 

Wykonaj ćwiczenia: 

 

  ćw.1 s.56 

Z zaznaczonych sylab utwórz hasło - złotą myśl Janusza Korczaka. 

 

  ćw.2 s. 56 

Przeczytaj notatkę o J. Korczaku, podkreśl czasowniki i przepisz do 

zeszytu, zmieniając formę czasownika na czas przeszły. 

 

Utrwalamy:  

 
 

                                                (zrób zdjęcie i wyślij) 

 

  ćw.4 s. 57 

Utrwal pisownię wyrazów z ż. 

 



Utrwalamy:   

          
 

Dla chętnych! film pt.: "Lekcje z Januszem Korczakiem" 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=S2nWD-4ziM8 

 

Zrób przerwę, otwórz okno i wykonaj podskoki w miejscu (małe 

piłeczki i duże piłki). 

 

 

Edukacja plastyczna 

Temat: Pomnik Janusza Korczaka - lepienie z plasteliny. 

 
Przygotuj: Plastelinę i podkładkę. 

 

Co to jest pomnik? 

 

Pomnik - dzieło rzeźbiarskie lub rzeźbiarsko - architektoniczne, 

posąg, kamień pamiątkowy, obelisk, płyta itp., wzniesione dla 

upamiętnienia osoby lub zdarzenia historycznego. 

 



Zdjęcia pomników Jana Korczaka: 

 

                              
 

              
 

Zaprojektuj i ulep z plasteliny pomnik Janusza Korczaka - przyjaciela 

wszystkich dzieci. 

                                                      (zrób zdjęcie i wyślij) 

 

                  Zrób przerwę na drugie śniadanie! 
 

Edukacja matematyczna 

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 000. 

 

Rachunek pamięciowy 
Policz w pamięci: 

60 000 + 20 000 = ...............                  80 000 - 40 000 = ................ 

90 000 + 10 000 =................                  50 000 - 30 000 =................. 

 

 



Otwórz podręcznik na s.58 i rozwiąż: 

 

zad.1,2 s.58 

Oblicz sumy i różnice. 

 

Zad.3 s. 58 

Rozwiąż zadanie tekstowe - obliczenia pieniężne. 

 

zad.4 s.58 

Oblicz :  O ile więcej ?  O ile mniej? 

 

Poćwicz w ćwiczeniach - s.70 

- Oblicz sumy i różnice s.70, 71 ćw. 2,4,7 

- Uzupełnij krzyżówkę liczbową s.71 ćw. 8 

 

Dla chętnych! 
ćw.3,6 s.70, 71 (ćwiczenia) 

                                               Do jutra! 


