
Plik 23(09VI, 10VI,15VI , 19VI, 22VI) 

 

W tym tygodniu mamy dwa dni wolne od zajęć: czwartek 11 czerwca- Boże Ciało  i piątek 12 

czerwca. Na te dni nie dostajecie zadań.  

 

Wtorek 09 VI 

 przeczytasz wiersz, wysłuchasz tekstów informacyjnych i wyszukasz w nich potrzebne informacje, 

 opiszesz Hrab Krakowa i strój krakowianki 

 ułożysz zdania z podanymi wyrażeniami, 

 wskażesz miejsce setek, dziesiątek i jedności w podanych liczbach 

 

edukacja polonistyczna 

 

Polecenie 1. 

 Na mapie Polski odszukaj Kraków 

 

 



Polecenie 2. 

 Przeczytaj informację Krakowie zaczerpniętą z encyklopedii: 

Kraków – miasto położone w południowej Polsce nad Wisłą, drugie co do liczby mieszkańców i powierzchni miasto 

kraju, formalna stolica Polski do 1795 r. i miasto koronacyjne oraz nekropolia ( cmentarz, miejsce pochówku)  królów 

Polski, od 1000 r. nieprzerwanie stolica diecezji krakowskiej. Kraków uzyskał lokację miejską ( jest miastem)przed 

1228 rokiem.  

 

 Obejrzyj dwa filmy o Krakowie 

https://www.youtube.com/watch?v=gq8HijEzB8A  Przerwany hejnał - Baśnie Polskie 

https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8    Smok wawelski - Baśnie Polskie 

 

Polecenie 3. 

 Otwórz Elementarz na stronie 54. 

 Przeczytaj wiersz Jerzego Kiersta ,,Czy to Kraków?” 

 

Polecenie 4. 

 Odpowiedz na pytania 1, 2 zamieszczone pod tekstem. 

 

Polecenie 5. 

 Obejrzyj zdjęcia na stronie 55 przedstawiające zabytki Krakowa oraz przeczytaj informacje o nich. 

 

Polecenie 6. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 65, wykonaj ćw. 1: 

 Rozwiąż zagadki dotyczące zabytków Krakowa. Napisz ich nazwy, najpierw sprawdź poprawną 

pisownię w podręczniku. 

 Wklej zdjęcia tych zabytków. 

 

Polecenie 7. 

 

 Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 9VI2020r. 

Temat: Kraków – dawna stolica Polski 

 

(zapisz) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Lokacja_(historia)
https://www.youtube.com/watch?v=gq8HijEzB8A
https://www.youtube.com/watch?v=FKfB_h7HqC8


Kraków był stolicą Polski, zanim została nią Warszawa. Dawno temu na Wawelu mieszkali polscy Królowie. 

Najbardziej znane zabytki Krakowa to: ……….,………., …………, ……….,……….,………….. 

 

Polecenie 9. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 66. 

 Wykonaj:  

ćwiczenie 2, str.66 

Popatrz, jak wygląda herb Krakowa.  

Pokoloruj herb według wzoru. 

 

Ćwiczenie 3. 

Ćwiczenie 4.( str.66-67) 

Ćwiczenie 5, str.67 

 

Polecenie 10 

Obejrzyj film przedstawiający najważniejsze i najciekawsze miejsca, które odwiedzane są w Krakowie przez 

turystów. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Swd3OsoYR    Top atrakcje w KRAKOWIE | Kraków na weekend | 

Co zobaczyć w Krakowie? 

 

Pewnie zgodzisz się ze mną, że Kraków jest pięknym, starym miastem, które warto 

odwiedzić i zwiedzić. Zachęcam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Swd3OsoYR


edukacja matematyczna 

 

Polecenie 1. 

 

 Obejrzyj dwa instruktażowe filmiki  wyjaśniające temat dzisiejszej lekcji. 

https://www.youtube.com/watch?v=7iL9cMeIcUc   Dziesiątkowy układ pozycyjny #2 [ Liczby naturalne 

] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sccXq9SswvI    Temat: Poznaję liczby trzycyfrowe złożone z setek i 

dziesiątek (edukacja matematyczna) 

 

Polecenie 2. 

 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 71. 

 Wykonaj zadania: 

Zad.1, str. 71:  

 

Ile jest koralików? Zwróć uwagę, na jakiej pozycji znajduje się koralik ( czy to są 3 setki?( czyli 300), czy 3 

dziesiątki (czyli 30?) czy 3 jedności(czyli 3) 

Zadanie 2., str. 71 

 

Zadanie 3, str.71 

 

Polecenie 3. 

 

 Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja, 09.06.2020r. 

Temat: Jedności, dziesiątki, setki.  

 

 W zeszycie do matematyki narysuj tabelę i zapisz ile w podanych liczbach jest setek, dziesiątek i 

jedności.  Skorzystaj z obejrzanego filmu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7iL9cMeIcUc
https://www.youtube.com/watch?v=sccXq9SswvI


 

 
Liczba 

 
Ile setek? 
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Ile jedności? 
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Środa 10VI 

 

 poćwiczysz dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000, 

 obejrzysz filmy edukacyjne, 

 przeczytasz legendę o Warsie i Sawie i wypowiesz się na jej temat, 

 uporządkujesz zdania zgodnie z kolejnością zdarzeń w legendzie, 

 wyszukasz w legendzie wskazane zdanie i je przepiszesz, 

 opiszesz herb Warszawy 

 narysujesz Syrenkę Warszawską 

 

edukacja matematyczna 

 

Polecenie 1. 

 Otwórz zeszyt do matematyki. Zapisz: Lekcja 10.06.2020r. 

Temat: Zabawy matematyczne 

 

 

Ułóż magiczne kwadraty z podanych liczb tak, aby liczby dodane do siebie w pionie , w 

poziomie i po przekątnej dały podaną sumę (ułatwienie: wpisz najpierw środkową liczbę) 

(zapisz) 

Magiczne kwadraty 

 

 Liczby: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – suma liczb 27 
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Liczby: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – suma liczb – 21 

 

  
 

 
 
 

  
 

 
 
 

  
 

 
 
 

 

 

 

Liczby: 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19  - suma liczb 45 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

Polecenie 2. 

 Otwórz podręcznik do matematyki na stronie 63. 

 Ustnie wykonaj zadania: 1, 2, 3. 

 

Polecenie 3. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń  na stronie 72. 

 Wykonaj 

ćwiczenia: 1, 2, 3, 4. 

 

 

 

 



Edukacja polonistyczna 

 

Polecenie 1. 

 Obejrzyj: 

https://www.youtube.com/watch?v=HBQpff30rbA  Warszawa-prezentacja dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=yTN74uNHN28  Najważniejsze miasto - stolica. 

 

 Odszukaj Warszawę na mapie Polski ( patrz: wtorek 09.06- edukacja polonistyczna) 

 

Polecenie 2. 

 Otwórz Elementarz na stronach 56-57. Przeczytaj legendę o powstaniu Warszawy. 

Legenda – opowieść albo zbiór opowieści 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. 

 

 Przeczytaj tekst Wandy Chotomskiej ,,Wars i Sawa”. 

 Odpowiedz na pytania 1 – 4 ze strony 57. 

 

Polecenie 3. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 68. ,  

wykonaj  

ćwiczenie 2- ponumeruj zdania zgodnie z kolejnością wydarzeń w legendzie o Warsie i Sawie. 

 

ćwiczenie 3, str. 69- Przyjrzyj się ilustracji. Wybierz z legendy o Warsie i Sawie dwa zdania, które 

pasują do rysunku i je przepisz. 

 

 ćwiczenie 4., str.69 - Uzupełnij opis herbu Warszawy wyrazami z ramki. 

 

 

Polecenie 4. 

 Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 10.06.2020r. 

Temat:  Jak powstała Warszawa?- legenda 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HBQpff30rbA
https://www.youtube.com/watch?v=yTN74uNHN28


(przepisz do zeszytu zdania z ćwiczenia 2, str. 68 we właściwej kolejności) 

1. … 

2. … 

3. …. 

4. ….. 

5. …… 

6. …… 

 

Syrena dała Warsowi miecz i tarczę, ponieważ……………… 

 

Polecenie 5. 

 Narysuj w zeszycie Syrenkę Warszawską(z tarczą i mieczem - bez korony).  

 

Polecenie 6. 

Prześlij do oceny zdania z zeszytu i Syrenkę. 

 

Polecenie 7. 

Zobacz, co warto zobaczyć w Warszawie: 

https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek    Zabytki Warszawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Klz_m44SJek


Poniedziałek 15VI 

 

 Obejrzysz filmy edukacyjne, 

 Przeczytasz wiersz. 

 Wysłuchasz informacji o Toruniu i Mikołaju Koperniku 

 Wypowiesz się o dokonaniach Mikołaja Kopernika 

 Wykorzystasz umiejętności rachunkowe, rozwiązując zadania 

 

Edukacja polonistyczna, przyrodnicza 

 

Polecenie 1. 

 Przeczytaj: 

Toruń to miasto leżące nad Wisłą. Najbardziej słynie z toruńskich pierników i z tego, iż tu urodził się 

największy astronom polski Mikołaj Kopernik.  

 Odszukaj Toruń na mapie Polski. 

Co oznacza nazwa Toruń? 

tor- droga 

- uń  : przebiegający przez to miasto szlak komunikacyjny 

 

 

Polecenie 2. 

 Obejrzyj bajkę  

https://www.youtube.com/watch?v=CMzDNLZRRIY    O toruńskich piernikach - bajka dla dzieci 

(audiobook) 

Polecenie 3. 

 Obejrzyj film o Mikołaju Koperniku - kim był i z czego zasłynął? 

https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QNd4   Historia Mikołaja Kopernika 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CMzDNLZRRIY
https://www.youtube.com/watch?v=x0hX2J4QNd4


 

 

 Mikołaj Kopernik, ur. 19 II 1473, Toruń, zm. 24 V 1543, Frombork,  

polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik i ekonomista; twórca teorii heliocentrycznej.  

 

 

Polecenie 4. 

 Otwórz Elementarz na stronie 58. 

 Przeczytaj wiersz Czesława Janczarskiego ,,Gwiazdy nad Toruniem”. 

 

Polecenie 5.  

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 70. 

 Wykonaj ćwiczenie 1 : Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. 

 

 

Polecenie 6. 

 Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja, 15.06.2020r. 

Temat: Toruń- miasto Mikołaja Kopernika 

 

( zapisz w zeszycie treść ćwiczenia 1, str. 70 o Mikołaju Koperniku) 

Mikołaj Kopernik…..                     ….odkrycia. Udowodnił, że Ziemia wraz z innymi planetami krąży wokół 

Słońca.  



Polecenie 7. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 71. 

 Wykonaj:  

ćwiczenie: 3 ( rebus) 

ćwiczenie 4. Z czego słynie Toruń? Połącz każdą rymowankę z odpowiednim zdjęciem.  

ćwiczenie 5. - wykreślanka 

 

Polecenie 8. 

 

Obejrzyj film o zabytkach Torunia 

https://www.youtube.com/watch?v=2OWlWcvVnPg   Toruń 

 

 

 

 

 

 

WTOREK 16 VI,  ŚRODA 17 VI, CZWARTEK 18 VI 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTÓW 

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ SZKOLNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2OWlWcvVnPg


Piątek 19VI 

 Wysłuchasz tekstu czytanego przez lektora 

 Przeczytasz wskazane teksty informacyjne 

 Wyszukasz potrzebne informacje we wskazanym tekście 

 Poćwiczysz pisownię nazw planet 

 Zagrasz w grę matematyczną 

 

edukacja polonistyczna 

 

Polecenie 1. 

 Wysłuchaj tekstu Wandy Chotomskiej ,,Dzieci pana Astronoma” czytanego przez lektora, obejrzyj 

ilustracje 

https://www.youtube.com/watch?v=oU4TPkR_j-8  Dzieci Pana Astronoma 

 Odpowiedz na pytania: 

1. Jak nazywały się przyrządy pana Astronoma i do czego służyły? 

2. W jakie zabawy bawiły się jego dzieci? 

 

Polecenie 2. 

Obejrzyj  film o Układzie Słonecznym 

https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI   Nasz Układ Słoneczny, o Słońcu i planetach dla dzieci 

 

Polecenie 3. 

 Otwórz Elementarz na stronach 60 - 61. ( ZALOGUJ SIĘ DO E-PODRECZNIKÓW) 

 Przeczytaj tekst informacyjny ,,Nasz kawałek wszechświata” 

 Odpowiedz na pytania 1 – 3 zamieszczone na stronie 61. 

 

Polecenie 3. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 72-73. 

 Wykonaj ćwiczenia 1 – 5: zagadki, rebusy. 

Polecenie 4. 

 Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja 19VI2020r. 

Temat: Planety i Układ Słoneczny. 

https://www.youtube.com/watch?v=oU4TPkR_j-8
https://www.youtube.com/watch?v=7RiOkT1ggVI


 

(zapisz) 

Układ Słoneczny to najbliższy nam fragment kosmosu. Jego centrum jest Słońce, wokół którego krążą 

planety: ………….. , …………….. , ………………… , ………………….. , …………….. ,…………… , ……………….. , ……………… . 

Inne ciała niebieskie w kosmosie to: gwiazdy, księżyce, meteoryty, asteroidy, komety.  

 

 

 

 

edukacja matematyczna 

 

Polecenie 1. 

 

 Wytnij pieniądze z Wycinanki- z  zeszytu ćwiczeń, str. 81 

 

Polecenie 2. 

 

 Przygotuj kostkę do gry, 2 pionki, wycięte pieniądze z Wycinanki 

 

Polecenie 3. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 78-79. 

 Zaproś do gry  dowolnego domownika i zagrajcie w grę ,,Spływ kajakowy” 

 

MIŁEJ ZABAWY 

Poniedziałek 22VI 

 

 przeczytasz ze zrozumieniem teksty informacyjne, 

 wyszukasz potrzebne informacje w omawianym tekście i dostępnych źródłach, 

 wskażesz kierunki na mapie, 

 poćwiczysz dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 

 pobawisz się i poćwiczysz przy muzyce 

 



edukacja polonistyczna, przyrodnicza 

Polecenie 1. 

 Otwórz Elementarz na str. 62 – 63. ( Zaloguj się do e-podręzników) 

 Przeczytaj tekst informacyjny ,,W Polskę” 

 Dowiedz się, jakie ciekawe miejsca zostały pokazane na zdjęciach. Może zachęciło Cię to do ich 

odwiedzenia? 

 

Polecenie 2. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na str. 74-76. 

 Wykonaj: 

Ćwiczenie 1, str.74.- Przeczytaj wypowiedzi dzieci i uzupełnij tekst nazwami miejscowości, które 

planują odwiedzić. 

Ćwiczenie 2, str. 75. Dokąd można pojechać na wakacje? Połącz wyrazy. 

Ćwiczenie 3, str. 75  Zaznacz pary wyrazów odpowiednimi kolorami. 

Ćwiczenie 4, str. 75 

Ćwiczenie 5, str. 76 - Na podstawie mapy z podręcznika wpisz kierunki na uproszczonej mapie 

Polski 

Przeanalizuj kierunki świata pokazane na Róży wiatrów (Róża wiatrów – okrągła tarcza  z zaznaczonymi 

kierunkami według stron świata) 

 

 Gdzie znajduje się: 

 północny zachód?  

północny wschód?  

południowy zachód ? 

 południowy wschód? 

 

 



Ćwiczenie 6,str. 76. Na podstawie mapy Polski uzupełnij zdania nazwami kierunków. 

 

Polecenie 3. 

 

 Otwórz zeszyt do języka polskiego. Zapisz: Lekcja 22.06.2020r. 

Temat: Planujemy wakacje 

Wakacje można spędzić: w górach, nad morzem, nad jeziorem, w mieście, na wsi. Moja rodzina chce w tym 

roku spędzić wakacje ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

edukacja matematyczna 

 

Polecenie 1. 

 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 70.  

Wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 3. 

 

Polecenie  2. 

 Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 72. 

Wykonaj ćwiczenia: 1, 2, 3, 4. 



edukacja muzyczna 

 

Temat: Zabawy taneczno -  ruchowe do piosenek i filmików 

 

 Otwieraj po kolei linki z zabawami ruchowymi przy muzyce 

 Poruszaj się, potańcz, pośpiewaj 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ   NAJPIERW SKŁON – @WYGIBASY TV - 

piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce hity! 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M  DUŻY I MAŁY SKOK – @WYGIBASY TV - 

piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce hity! 

https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ  KTO JAK SKACZE – @WYGIBASY TV - 

piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce hity! 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo  RÓWNOWAGA – @WYGIBASY TV - piosenki dla 

dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce hity 

 

Miłej ZABAWY 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/channel/UCNvmmTV6Jxhc17vlp6kB0XQ
https://www.youtube.com/channel/UCNvmmTV6Jxhc17vlp6kB0XQ
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/channel/UCNvmmTV6Jxhc17vlp6kB0XQ
https://www.youtube.com/channel/UCNvmmTV6Jxhc17vlp6kB0XQ
https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
https://www.youtube.com/channel/UCNvmmTV6Jxhc17vlp6kB0XQ
https://www.youtube.com/channel/UCNvmmTV6Jxhc17vlp6kB0XQ
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
https://www.youtube.com/channel/UCNvmmTV6Jxhc17vlp6kB0XQ
https://www.youtube.com/channel/UCNvmmTV6Jxhc17vlp6kB0XQ

