
25.05.2020r. – Poniedziałek 

Edukacja muzyczna: 

Nauka piosenki "Trąbka gra" -  budowa i brzmienie trąbki. 

 

Trąbka zbudowana jest z metalowej rury, zwiniętej na kształt prostokąta i zakończonej czarą 

głosową. Wyposażona jest w trzy wentyle, dzięki którym można wydobywać pełną skalę 

dźwięków. Wentyle to specjalne zawory, które włączają lub wyłączają w instrumencie 

dodatkowe rurki przedłużające słup powietrza. 

https://www.youtube.com/watch?v=OJKxnehypE8  - trąbka. 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Maj w pełni. 

Temat: Dzień odkrywców. Klasowa gazetka.  

Zastanów się nad tym co to jest klasowa gazetka i czy my w klasie taką mamy? Pomyśl o tym 

co powinno się na niej znajdować, a także co Ty chciałbyś jeszcze umieścić na takiej gazetce? 

Swoje pomysły zapisz w zeszycie. Gazetka klasowa to gazetka ścienna. Jakie są jeszcze inne 

rodzaje gazetek? Czy masz jakieś ulubione gazetki (czasopisma)?  

Zadanie domowe: 

Otwórz zeszyt ćwiczeń do j. polskiego na str. 42 -43 i wykonaj przedstawione tam zadania. 

Edukacja matematyczna: 

Rozwiązywanie zadań tekstowych. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 51 i zapoznaj się z informacjami w zad. 1, następnie 

rozwiąż pozostałe zadania. Rozwiązanie do zad. 2, 3 i 4 zapisz w zeszycie. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 62. 

Edukacja przyrodnicza: 

Zwierzęta pożyteczne i szkodniki w ogrodzie. 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 32 i przeczytaj informacje dotyczącezwierząt, które 

są pożyteczne, ale też wyrządzają szkody w ogrodzie.  

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 45. 

https://www.youtube.com/watch?v=OJKxnehypE8%20%20%20


Wych. – fiz.: 

Poniżej link z przykładowymi ćwiczeniami fizycznymi (gimnastyka korekcyjna) do 

wykonania: 

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I 

 

26.05.2020r. – Wtorek 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Podróż do Krainy Fantazji. 

Temat: Moja mama jest wspaniała.  

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 33 i przeczytaj wiersz Natalii Usenko, pt. 

„Najczerwieńszy kubek”. Po przeczytaniu wiersza odpowiedz na pytania znajdujące się pod 

tekstem. Odpowiedź do zad. 5 zapisz w zeszycie.  

W podręczniku na str. 34 znajdziesz informacje, które pomogą Ci napisać życzenia dla swojej 

Mamy. Znajdują się tam informacje o tym jak powinniśmy pisać do kogoś życzenia oraz 

jakich zwrotów możemy użyć. Zapisane życzenia będziesz mógł przepisać do swojej laurki 

jaką wykonasz z edukacji plastycznej. 

Zadanie domowe:  

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 46 – 47. 

Zapisz swoje życzenia dla Mamy (możesz skorzystać z informacji na str. 34) – proszę o 

przesłanie zdjęcia. 

Edukacja matematyczna: 

Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych – obliczenia w zakresie 100. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 52 i wykonaj zamieszczone tam zadania. 

Rozwiązanie do zad. 2 i 3 zapisz w zeszycie. Dla chętnych także zad. 4. 

Zadanie domowe:  

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 63. 

Edukacja techniczna: 

Wykonaj dla swojej Mamy kwiatowy wachlarz – samodzielnie! Poniżej link do filmu z 

instrukcją wykonania takiego wachlarza oraz zdjęcia gotowej pracy.  

https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/1514-wiosenny-bukiet-wachlarz   

https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/1514-wiosenny-bukiet-wachlarz
https://pracaplastyczna.pl/index.php/wiosna/1514-wiosenny-bukiet-wachlarz


       

Proszę o przesłanie zdjęcia waszych prac. 

Edukacja informatyczna: 

W królestwie mrówek – programowanie na dywanie. 

Wykonaj zadania w książce do informatyki na str. 50 – 51. 

 

27.05.2020r. – Środa  

Edukacja społeczna: 

Jak myślisz co to jest marzenie? 

Marzenie - jest to rozmyślanie o czymś pięknym i wspaniałym, a także o czymś co 

chcielibyśmy zrealizować. 

Jakie są Twoje marzenia? Zastanów się i odpowiedz na to pytanie w zeszycie i napisz czy to 

marzenie może się spełnić? 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Podróż do Krainy Fantazji. 

Temat: Gdyby można było... 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 30 - 31 i przeczytaj opowiadanie Agnieszki Tyszki 

pt. „Aga i motyle”. Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na pytania znajdujące się pod nim. 

Odpowiedź do zad. 4 zapisz w zeszycie. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 44 – 45. 

 

 

 

 



28.05.2020r. – Czwartek 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Podróż do Krainy Fantazji. 

Temat: Kim będę, gdy dorosnę? 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 35 i przeczytaj wiersz Rafała Witka pt. „Magister 

uśmiechów”. Po przeczytaniu wiersza odpowiedz na pytania, które znajdują się pod nim. 

Napisz w zeszycie kim Ty chciałbyś być w przyszłości i dlaczego? 

W podręczniku na str. 36 znajdziesz informacje o tym, że rz piszemy także na końcu nazw 

zawodów. Informacje z niebieskiej ramki zapisz w zeszycie. 

Zadanie domowe:  

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 48 – 49. 

Edukacja matematyczna: 

Dodawanie i odejmowanie liczb dwucyfrowych w zakresie100. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 53 i wykonaj zadania. Rozwiązanie do zad. 2, 3 i 4 

zapisz w zeszycie.  

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadanie w zeszycie ćwiczeń na str. 64. 

Wych. – fiz.: 

Poniżej link z przykładowymi ćwiczeniami do wykonania: 

https://www.youtube.com/watch?v=_aN9YpuvLz4 

https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0&t=13s 

 

29.05.2020r. – Piątek 

Edukacja plastyczna: 

Projektowanie i wykonanie laurki z papierowych kółek orgiami.

 

https://www.youtube.com/watch?v=_aN9YpuvLz4
https://www.youtube.com/watch?v=WbMKgaPPAs0&t=13s


Wych. – fiz.: 

Poniżej link z przykładowymi ćwiczeniami fizycznymi do wykonania:  

https://www.youtube.com/watch?v=NeLnIzpByX8 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Podróż do Krainy Fantazji. 

Temat: Fantazja ubarwia świat. 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 37 i przeczytaj wiersz Jana Brzechwy pt. „Na 

wyspach Bergamutach”. Zastanów co to jest fantazja? Według słownika PWN fantazja to 

zdolność do wyobrażania sobie czegoś, zwłaszcza zdarzeń lub sytuacji nierealnych. Po 

przeczytaniu wiersza odpowiedz na pytania pod nim. Zadanie 3 i 4 zapisz w zeszycie razem z 

rysunkiem . 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 50 – 51. 

Edukacja matematyczna: 

Centymetry i metry – szacowanie pomiarów i sprawdzanie rzeczywistych wymiarów. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 54 – 55 i zapoznaj się z przedstawionymi 

zadaniami. Zapisz w zeszycie i zapamiętaj informacje zamieszczoną w ramce: 

100 centymetrów = 1 metr 

100 cm = 1 m 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 65. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NeLnIzpByX8

