
08.06.2020r. – Poniedziałek 

Edukacja muzyczna: 

Nauka piosenki "Bo co może mały człowiek" - budowa i brzmienie kontrabasu. 

 

Budowa 

Kontrabas składa się z wielkiego pudła rezonansowego z dwoma otworami w kształcie 

stylizowanej litery f, gryfu z bezprogową podstrunnicą, zakończonego główką w 

charakterystycznym kształcie ślimaka
[1][2]

.  

Struny i brzmienie 

Instrument posiada cztery struny, podparte na mostku, napinane za pomocą klinowych 

naciągów
[1][2]

. Strojone są w kwartach (począwszy od najniżej strojonej): E1 (41,2Hz), A1 

(55Hz), D (73,4Hz), G (98Hz) i obejmuje zakres dźwięków od E1 (w kontrabasach 

orkiestrowych, 5-strunowych C1 (32,7 Hz) a w niektórych odmianach niemieckich H2 (30,86 

Hz)) do g
1
 w typowym wykorzystaniu

[1][2][3]
, jednak w niektórych utworach solowych z 

wykorzystaniem flażoletów przy podstawku sięga się prawdziwego kresu skalowego 

kontrabasu uzyskując w ten sposób nawet dźwięki o wysokościach przekraczających g² (g 

dwukreślne w brzmieniu) sięgając nawet g³.
[1][2]

 Kontrabas transponuje oktawę w dół w 

kluczu basowym
[4]

.  

Wymiary 

 Wysokość całego instrumentu (pudło+szyjka+nóżka) do ok. 200 cm., bez nóżki ok. 

180 cm.
[1]

 

 Długość smyczka - 60 cm
[1]
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Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Piękna nasza Polska cała. 

Temat: Królowa naszych rzek. 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 50 -51 i przeczytaj opowiadanie Witolda Vargasa 

pt. „ O Wiśle”, w którym znajdziesz wiele informacji na temat największej rzeki Polski. 

Następnie odpowiedz na pytania znajdujące się pod tekstem. 

Na str. 52 znajdziesz w ramce informacje na temat tego, że nazwy miast, rzek, mórz i gór 

piszemy wielką literą. Informacje tą przepisz do zeszytu. Po jej zapisaniu zapoznaj się z 

przedstawionymi powyżej zadaniami. Zadanie 3 ze str. 52 zapisz w zeszycie. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 64. 

Edukacja przyrodnicza: 

Od źródła do ujścia. 

W podręczniku do j. polskiego na str. 53 znajdziesz informacje na temat naszej najdłuższej 

rzeki, którą jest Wisła. Dowiesz się co to jest źródło i ujście rzeki oraz jak można wyznaczyć 

jej brzegi. Została tam przedstawiona także mapa, na której znajdziesz kilka miasta, przez 

które ta rzeka przepływa. Poniżej mapy, na której odnajdziesz największe rzeki Polski. 

 



 

 

Edukacja matematyczna: 

Obliczanie odległości – wprowadzenie pojęcia kilometr. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 61 i zapoznaj się z przedstawionymi zadaniami. Do 

zeszytu przepisz informacje zamieszczoną w ramce: 

1000 metrów to 1 kilometr 

1000 m = 1 km 

Rozwiązania do zad. 2 i 3 zapisz w zeszycie. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 70. 

 



Wych. – fiz.: 

Poniżej link z przykładowymi ćwiczeniami fizycznymi jakie możesz wykonać w domu. Przed 

wykonywaniem ćwiczeń pamiętaj o rozgrzewce! 

https://www.youtube.com/watch?v=8MIm0r9_Y0A 

 

09.06.2020r. – Wtorek 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Różni, a tacy sami. 

Temat: Potyczki ortograficzne. Ważne są ćwiczenia, gdy ó się nie wymienia. 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 49 i przeczytaj wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej 

pt. „Ruszam mózgiem nie na próżno!”. Po przeczytaniu wiersza odpowiedz na pytania 

znajdujące się pod nim. Odpowiedź do pytania 2 i 3 zapisz w zeszycie. 

Zadanie domowe:  

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 62 – 63. 

Edukacja matematyczna: 

Liczby trzycyfrowe – ćwiczenia utrwalające układ pozycyjny liczb. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 62 i zapoznaj się z przedstawionymi tam 

informacjami. W zeszycie zapisz informacje przedstawioną w ramce. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 71. 

Edukacja techniczna: 

Wykonaj pracę techniczną pt. „Lajkonik” instrukcja w teczce artysty na str. 60. 

Edukacja informatyczna: 

Jeżeli masz możliwość to opisz krótko jedno z miast, przez które przepływa Wisła 

wykorzystując program Word lub inny program tekstowy. Możesz także (jeśli potrafisz) do 

tego dokumentu wkleić zdjęcie opisanego miasta – proszę o przesłanie gotowego zadania 

przez aplikację Messenger lub na mój adres e-mail. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8MIm0r9_Y0A


10.06.2020r. – Środa 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Piękna nasza Polska cała. 

Temat: Z wizytą pod Wawelem. 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 54 i przeczytaj wiersz Jerzego Kiersta pt. „Czy to 

Kraków?” Następnie odpowiedz na pytania znajdujące się pod tekstem. Na str. 55 znajdziesz 

informacje dotyczące największych zabytków znajdujących się w Krakowie. Napisz w 

zeszycie czy byłeś kiedyś w Krakowie? Jeśli tak to napisz co najbardziej Ci się podobało, a 

jeśli jeszcze nie odwiedziłeś tego miasta to napisz co chciałbyś w nim zwiedzić 

wykorzystując informacje przedstawione w podręczniku. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 65 – 67. 

Edukacja matematyczna: 

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 63 i zapoznaj się z przedstawionymi tam zadaniami. 

Rozwiązanie do zad. 2 zapisz w zeszycie. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 72 – 73. 

 

 


