
                                                                                          Zielona Góra, 4 czerwca 2020r. 

 

       Witam Was! 
 

   Zapraszam do wspólnej nauki. Dziękuję za przesłane zdjęcia zadań 

 i prac plastycznych. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i chętni do  

  pracy. 

 

 

Na dzisiejsze spotkanie przygotuj: podręczniki i ćwiczenia do 

edukacji polonistycznej i podręcznik do muzyki, kalendarz, zeszyty, 

przybory szkolne i drewniane spinacze do bielizny, klej, nożyczki, 

włóczkę, gruby papier kolorowy, filc lub tkaninę. 

 

 

CZWARTEK - 4 czerwca 2020r. 

Temat: Co nas czeka w czerwcu? 

 
Cele: 

 - poznasz czerwcowe święta, 

 - poćwiczysz umiejętność posługiwania się kalendarzem, 

 - przeczytasz ze zrozumieniem informacje o czerwcu, 

 - wyjaśnisz znaczenie niektórych przysłów, 

 - nauczysz się nowej piosenki, 

 - wykonasz spinaki. 

 

Edukacja polonistyczna 
 

Uporządkuj kartki z cyframi rzymskimi od I do XII i odczytaj hasło. 

 



   

   I 

 

  M 

 

  V 

 

  C 

 

 XII 

 

  C 

 

  VI 

 

  Z 

 

  III 

 

  M 

 

  IV 

 

  Y 

 

VIII 

 

  R 

 

  II 

 

  A 

 

  IX 

 

  W 

 

  XI 

 

  E 

 

VII 

 

  E 

 

  X 
 

  I 

 

 

 Hasło:  ............................................................. . 

 

Odpowiedz na pytania: 

- Którym miesiącem roku jest czerwiec? 

- Podaj nazwy miesięcy sąsiadujących z czerwcem. 

 

Otwórz ćwiczenia na s.58 i wykonaj: 

  ćw.3 s.58 

Uzupełnij kartki z kalendarza. 

 

Wyszukaj w kalendarzu dat wyjątkowych dni czerwca:  

Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Boże Ciało. 

Jak zaznaczane są dni świąteczne w kalendarzu? 

 

Otwórz podręcznik na s.56-57, przeczytaj  informacje o czerwcu 

i odpowiedz na pytania: 

- Skąd pochodzi nazwa miesiąca? 

- Jakie zmiany w przyrodzie zachodzą w czerwcu? 

 

Ustal prawdziwość zdań na podstawie informacji z podręcznika 

 i wykonaj ćw.2 na s.58. 

Wyjaśnij przysłowia związane z czerwcem - podręcznik s.57 

  ćw.1 s.58 

Na podstawie informacji z podręcznika uzupełnij przysłowia 

brakującymi wyrazami. 

 

Inne przysłowia o czerwcu, np.: Grzmot w czerwcu głosi, że dużo 

zboża nosi.  W czerwcu się pokaże, co Bóg da w darze.  Gdy czerwiec 

chłodem i wodą szafuje, to zwykle rok cały popsuje. 

 

 Wyszukaj i zaznacz nazwy kwiatów i owoców ukrytych w zdaniach 

  - ćw.4 s.59 (ćwiczenia) 



 

Rozwiąż rebusy i zapisz nowe wyrazy, określ rodzaj rzeczowników 

- ćw.5 s.59 

 

Utrwalamy: 

 
 
Obejrzyj film pt.: " Rodzaje rzeczownika " 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=W7DovpIwfTM 

 

Zrób przerwę, otwórz okno i naśladuj ramionami ruch ptaków w locie. 

 

 

Edukacja Techniczna 

Temat: "Spinaki" - wykonanie zabawki, majsterkowanie. 
 

Zabawki z klamerek do bielizny 

 

     
 



                   
 
Na dzisiejsze spotkanie przygotuj: drewniane (mogą być plastikowe) 

spinacze do bielizny, klej, nożyczki, włóczkę, gruby papier kolorowy, 

filc lub inną tkaninę. 

- Wytnij z filcu dwa kółka i przetnij je na pół. 

- Dwie połówki przyklej z przodu i z tyłu górnej części spinacza, a 

dwie - z dolnej części spinacza. 

To będzie głowa Twojego stworka. 

- Doklej stworkowi oczy, zęby, nogi, a na górze czuprynę z włóczki. 

                             (Gotowym stworkom zrób zdjęcie i wyślij) 

 

 

                      Zrób przerwę na drugie śniadanie! 
 

 

Edukacja muzyczna  

Temat: Nauka piosenki pt.: "Na cztery i na sześć ".  

 
Zaśpiewaj poznane piosenki. 

Wysłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania. 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=-9gHPARFtOg 

 

- Jakie zwyczaje ma "Piosenka na kilka lat"? 

- Gdzie ją można znaleźć? 

 

Otwórz podręcznik na s.93. 

Przeczytaj słowa piosenki, naucz się śpiewać pierwszej zwrotki  

i refrenu. 



Zaśpiewaj refren piosenki "Na cztery i na sześć" z klaskaniem rytmu. 

 

           Poznaj ludowe zabawy dziecięce. 

 

Obejrzyj film "Pierścień - zabawa dla dzieci" 

kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=vS4EfDXcdN8 

  (Tekst piosenki "Krąży pierścień"- ćw.4 s.94) 

 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=EBq3sItac5U 

  (Tekst piosenki " Depce konik" - ćw.6 s.95)  

Zaproś domowników do wspólnej zabawy. 

 

                                           Do jutra! 

 

 

PIĄTEK - 5 czerwca 2020r. 

Temat: Nasi sąsiedzi. 

 
Na dzisiejsze spotkanie przygotuj: podręczniki i ćwiczenia do 

edukacji polonistycznej i matematycznej, fizyczną mapę Europy, 

zeszyty i przybory szkolne.  

   

 

Cele: 

• wskażesz podstawowe kierunki świata, 

• wskażesz na mapie Polskę, jej sąsiadów i inne omawiane kraje 

europejskie, 

• przeczytasz ze zrozumieniem teksty informacyjne, 

• wypowiesz się na podany temat w formie ustnej i pisemnej, 

• poćwiczysz pisownię nazw miast, państw i ich mieszkańców, 

• poćwiczysz dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych 

w zakresie miliona. 

 

Edukacja polonistyczna 

 
Polska leży w samym środku Europy. Graniczy z różnymi państwami. 

 



Obejrzyj film pt.: "Sąsiedzi Polski", Eduelo kl.III . 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=jFq42umzoRI 

 

Otwórz podręcznik na s.58 , przeczytaj tekst informacyjny "Nasi 

europejscy sąsiedzi" i odpowiedz na pytania pod tekstem - s.59 

  Wykonaj: 

ćw.4 s.61 (ćwiczenia) 

Przeczytaj wypowiedzi dzieci i napisz, z jakich krajów pochodzą. 

 

Pokaż Polskę na mapie fizycznej Europy. Określ położenie państw 

sąsiadujących z Polską. 

 

Obejrzyj film pt.: "Sąsiedzi naszego kraju" 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=1Smad9uKJ6w 

 

Wykonaj : 

ćw.1,2 s.60 

- Zapisz przy flagach nazwy państw naszych sąsiadów. 

- Uzupełnij zdania nazwami miast wybranymi z ramki. 

 

Przeczytaj tekst informacyjny na s.59 pt.: "Co wspólne, co różne?". 

- Wyjaśnij, co Polska ma wspólnego z krajami, z którymi sąsiaduje. 

Przypomnij sobie zasadę dotyczącą pisowni nazwy mieszkańców 

państw - ćw.5 s.61 (ćwiczenia) 

 
 



Kim są Słowianie? 

Słowianie, najliczniejsza etnicznie i językowo indoeuropejska 

grupa ludnościowa w Europie, zamieszkująca głównie 

środkową, wschodnią i południowo-wschodnią część tego 

kontynentu. Zwyczajowo dzielą się na Słowian wschodnich 

(Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini), zachodnich (Polacy, Czesi, 

Słowacy, dawniej Słowianie połabscy) i południowych 

(Serbowie, Chorwaci, Słoweńcy, Macedończycy, Bułgarzy). 
 

Napisz krótką relację z podróży dzieci po krajach sąsiadujących  

z  Polską - ćw.6 s.61 

 

Dla ciekawych świata! 

ćw.7  s.62 

Poznaj zróżnicowaną faunę i florę państw europejskich.  

 

Edukacja matematyczna  

 

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb wielocyfrowych  

              w zakresie miliona. 
 

Rachunek pamięciowy 

Utwórz najmniejszą i największą liczbę sześciocyfrowa z podanych 

cyfr 7 4 3 9 0 2 

 
Poćwicz w ćwiczeniach na s.72-73 

 

ćw. 2,4,5 s.72-73 (ćwiczenia) 

Oblicz sumy i różnice. 

                      (zrób zdjęcie i wyślij) 

ćw.6 s.73 

Rozwiąż krzyżówkę, a poznasz ciekawostkę matematyczną. 

 
                                                  Udanego weekendu! 

 

 

 



 

PONIEDZIAŁEK - 8 czerwca 2020r. 

Temat: Poznajemy kraje europejskie. 

 

 
Cele: 

• odpowiesz na pytania do wysłuchanego tekstu, 

• zapoznasz się z informacjami o Unii Europejskiej, krajach 

należących do niej oraz jej symbolach, 

• poćwiczysz pisownię nazw państw i utworzonych od nich 

przymiotników, 

• napiszesz kilkuzdaniową wypowiedź o Polsce skierowaną do 

rówieśnika z innego kraju, 

• poćwiczysz mnożenie i dzielenie liczb wielocyfrowych. 

 

Edukacja polonistyczna i społeczna. 

 

Na dzisiejszych zajęciach będziemy mówić o Unii Europejskiej. 

 

                         
 

Obejrzyj film pt,: "Poznaj Unię " (Animacja) 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw 

 

Unia Europejska powstała 1 listopada 1993 roku w wyniku dążeń do 

pokojowego współistnienia i współpracy krajów europejskich. Proces 

integracji (tworzenia wspólnoty) europejskiej rozpoczął się po 

 II wojnie światowej wraz z powstaniem Europejskiej  Wspólnoty 

Węgla i Stali w 1952 roku oraz utworzeniem Europejskiej Wspólnoty 

Gospodarczej w 1958 roku. Unia Europejska jest następstwem 

rozszerzania wcześniejszych organizacji europejskich i kolejnym 



etapem współpracy krajów Europy. Polska do Unii Europejskiej 

przystąpiła w 2004 roku. 

 

Wykonaj ćw.2 na s.63 (ćwiczenia) 

Ułóż pytania do odpowiedzi. 

 

Przeczytaj opowiadanie P. Beręsewicza "Dwa tygodnie w Europie" 

s.60-61 (podręcznik) i odpowiedz na pytania. 

- Jaki konkurs wygrał Wojtek? 

- Co było główną nagrodą w tym konkursie? 

- O jakich krajach jest mowa w opowiadaniu? 

- Czego dowiedział się Wojtek o tych krajach? 

 

Wskaż na mapie fizycznej Europy nazwy krajów, o których jest mowa 

w opowiadaniu. 

 

 



Wykonaj : 

ćw. 1, 3, 6 na s.63-64 (ćwiczenia). 

 

Przypomnij sobie zasady pisowni wielką literą nazw państw i małą 

literą przymiotników utworzonych od tych nazw. 

 

ćw.4 s.63 

 

Wyobraź sobie, że jesteś na takim obozie jak Wojtek. Zastanów się, 

o czym porozmawiasz z dzieckiem z innego kraju i w jaki sposób  

zainteresujesz je naszym krajem. Napisz na ten temat kilka zdań 

w zeszycie. 

                             (zrób zdjęcie i wyślij) 

 

Dla chętnych! 
ćw.7 s.64 

 

Dla ciekawych świata! 
 

Obejrzyj film: "28 Stolic Unii Europejskiej" 

Kliknij w link:  https://www.youtube.com/watch?v=zZOo-XaKMJY  

 

Wysłuchaj hymnu Unii Europejskiej "Oda do radości" 

Kliknij w link: https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA 

 

 

           Zrób przerwę na drugie śniadanie! 

 

 

Edukacja matematyczna 

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb w zakresie miliona. 

 
Rachunek pamięciowy 

 
- Podaj najmniejszą liczbę jednocyfrową, dwucyfrową, trzycyfrową. 

- Podaj największą liczbę jednocyfrową, dwucyfrową, trzycyfrową. 

- Podaj sumę liczb 452 i 248. 

- Podaj różnicę liczb 1000 i 999. 



Otwórz ćwiczenia na s.74. 

Pomyśl i rozwiąż - na pewno sobie poradzisz! 

      ćw.1, 2, 3, 4,  s.74 (ćwiczenia) 

 

Otwórz podręcznik na s.62 i wykonaj mnożenie i dzielenie liczb 

wielocyfrowych (pełnych tysięcy). 

    zad.1, 2, 3 s.62 (podręcznik) 

 

Dla chętnych! 

zad. 5 s.74 (ćwiczenia) 

 

                                                      Do jutra! 


