
15.06.2020r. – Poniedziałek 

Edukacja muzyczna: 

Nauka piosenki: "To nasza ojczyzna". 

Edukacja polonistyczna: 

Krąg tematyczny: Piękna nasza Polska cała. 

Temat: Toruń – miasto Mikołaja Kopernika. 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 58 - 59  i przeczytaj wiersz Czesława Janczarskiego 

„Gwiazdy nad Toruniem”. Następnie odpowiedz na pytania znajdujące się pod wierszem. 

Zad. 3 na str. 59 wykonaj w zeszycie. Zaprojektuj swój piernik i napisz jak go ozdobisz – 

proszę o przesłanie zdjęcia zadania. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zdania w zeszycie ćwiczeń na str. 70 – 71. 

Edukacja przyrodnicza: 

W podręczniku do języka polskiego na str. 60 – 61 znajdziesz informacje na temat naszego 

wszechświata. Przeczytaj je i dowiedz się co to jest układ słoneczny i jakie planety go tworzą. 

W zeszycie zapisz informacje znajdującą się w ramce na temat tego, że nazwy planet piszemy 

wielką literą.  

Zadanie domowe: 

Zapisz nazwy planet w takiej kolejności w jakiej znajdują się one w układzie słonecznym. 

Pamiętaj, że nazwy planet piszemy wielką literą! 

Edukacja matematyczna: 

Doskonalenie techniki rachunkowej w poznanym zakresie liczbowym. 

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 64 i zapoznaj się z przedstawionymi tam zadaniami. 

Rozwiązanie do zad.2 zapisz w zeszycie. 

Zadanie domowe:  

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 74.  

Wych. – fiz.: 

Poniżej link z przykładowymi ćwiczeniami ruchowymi do wykonania: 

https://www.youtube.com/watch?v=sNsP22M7444 – rozgrzewka. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg 
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19.06.2020r. – Piątek 

Edukacja plastyczna: 

Wakacyjny obrazek -  Teczka artysty podr. str.62 proszę o przesłanie pracy do Pani Teresy na 

adres: piekielniakt.spzabrnie@gmail.pl  

Wych. – fiz.: 

Poniżej link z przykładowymi ćwiczeniami fizycznymi do wykonania w domu: 

https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk 

https://www.youtube.com/watch?v=IyOFdiD2x9A 

Edukacja polonistyczna:  

Krąg tematyczny: Piękna nasza Polska cała. 

Temat: Jak powstała Warszawa? 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 56 – 57 i przeczytaj tekst legendy Wandy 

Chotomskiej pt. „Wars i Sawa”. Następnie odpowiedz na pytania znajdujące się pod tekstem.  

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 68 – 68. 

Edukacja matematyczna: 

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 – powtórzenie wiadomości i umiejętności. 

Otwórz zeszyt ćwiczeń do matematyki na str. 75 i wykonaj przedstawione tam zadania. 
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