
19.05.2020r. – Wtorek 

Edukacja społeczna: 

Krąg tematyczny: Maj w pełni. 

Temat: Wiosenna wyprawa. 

Zapisz w zeszycie w jaki sposób lubisz spędzać wolny czas z rodziną i jakie są Twoje 

ulubione formy spędzania czasu wolnego wiosną? Możesz wykorzystać wyrazy z ramki, które 

zostały przedstawione w ćwiczeniu 6 w zeszycie ćwiczeń na str. 31. Odpowiedź zapisz w 

kilku zdaniach w zeszycie – proszę o wysłanie zdjęcia. 

Edukacja polonistyczna: 

Otwórz podręcznik do języka polskiego na str. 23 i przeczytaj wiersz Marcina Przewoźniaka 

pt. „Majówka”. Po przeczytaniu wiersza odpowiedz na pytania znajdujące się pod tekstem. 

Odpowiedź do zadania 3 i 4 zapisz w zeszycie. Przypomnij sobie co to jest rzeczownik. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 30 – 31. 

Edukacja matematyczna: 

Ćwiczenie rachunku pamięciowego. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 48 i wykonaj zadania. Rozwiązanie do zad. 1 zapisz 

w zeszycie. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 57. 

Edukacja techniczna: 

Wykonaj prace techniczną pt. „Ptaki – lataki”. Instrukcja wykonania pracy jest przedstawiona 

w teczce artysty na str. 55. Proszę o przesłanie zdjęcia wykonanej pracy przez aplikację 

Messenger lub na adres e-mail: agusia220957@onet.pl 
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20.05.2020r. – Środa 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Maj w pełni. 

Temat: Majowa łąka. 

Otwórz podręcznik do języka polskiego na str. 24 – 25 i przeczytaj informacje o wybranych 

roślinach i zwierzętach, które możemy zauważyć na łące. Następnie wykonaj zadania w 

zeszycie ćwiczeń na str. 32 – 34. 

Zadanie domowe: 

Wybierz  jedno z zwierząt lub roślin przedstawionych w podręczniku do języka polskiego na 

str. 24 - 25 i krótko je opisz – proszę o przesłanie zdjęcia. 

 

Edukacja przyrodnicza: 

Znaczenie łąk dla ludzi i zwierząt. 

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi roślin łąkowych i roślin leczniczych, które są 

wykorzystywane do celów spożywczych, a także zwierząt mieszkających na łąkach. 

Następnie zastanów się czy znasz rośliny o których mowa w tekście i zapytaj swoich 

rodziców lub dziadków czy były one kiedyś przez nich wykorzystywane? Jeśli tak to w jaki 

sposób? 

Zadanie domowe:  

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 35. 

 

21.05.2020r. – Czwartek 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Maj w pełni. 

Temat: Mieszkańcy łąki i ogrodu. 

Otwórz podręcznik do języka polskiego na str. 26 – 27 i przeczytaj wiersz Jana Brzechwy pt. 

„Żuk”. Po przeczytaniu wiersza odpowiedz na pytania znajdujące się pod tekstem. 

Zadanie domowe: 

Naucz się na pamięć wiersza Jana Brzechwy „Żuk” (termin: 25 maj). 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 36 – 38. 

 

 

 



Edukacja matematyczna: 

Doskonalenie mnożenia i dzielenia liczb w zakresie 100. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 49 i wykonaj zadania. Rozwiązanie do zad. 1, 4 i 5 

zapisz w zeszycie. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 58. 

Wych. – fiz.: 

Poniżej link z przykładami różnych ćwiczeń ruchowych jakie możesz wykonać w domu: 

https://www.youtube.com/watch?v=IxA4sApBSuA -  przykładowa rozgrzewka 

https://www.youtube.com/watch?v=th2mxgw3Ud0  - ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem 

krzesła 

 

22.05.2020r. – Piątek  

Edukacja plastyczna: 

"Owady z kleksów"- praca plastyczna z wykorzystaniem różnych technik (Teczka artysty 

podręcznik  str. 54). 

Wych. – fiz.: 

Przed wykonaniem jakichkolwiek ćwiczeń fizycznych pamiętaj o rozgrzewce. 

Poniżej link z przykładami różnych ćwiczeń ruchowych jakie możesz wykonać w domu: 

https://www.youtube.com/watch?v=WN4DZ5XwGzo 

Edukacja polonistyczna: 

Otwórz podręcznik do języka polskiego na str. 28 – 29 i przeczytaj opowiadanie Adama 

Buhdaja pt. „Malowany ul”. Po przeczytaniu opowiadania odpowiedz na pytania dotyczące 

tekstu. Odpowiedź do zadania 1 na str. 29 zapisz w zeszycie. W zeszycie ćwiczeń na str. 41 

znajdziesz informacje przypominającą wyjątkowe wyrazy, w którym po spółgłosce p nie 

piszemy rz. 

Zadanie domowe:  

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 39 – 41. 

Edukacja matematyczna: 

Obliczenia pieniężne, doskonalenie techniki rachunkowej w zakresie 100. 

Otwórz zeszyt ćwiczeń do matematyki na str. 59 i wykonaj przedstawione tam zadania. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 60. 

https://www.youtube.com/watch?v=IxA4sApBSuA
https://www.youtube.com/watch?v=th2mxgw3Ud0
https://www.youtube.com/watch?v=WN4DZ5XwGzo

