
Plan zajęć zdalnych od 15.04.2020 – 17.04.2020

Środa 15.04.2020

Temat lekcji: Co nas czeka w kwietniu

J. polski

- Podr. str.58 – 59- czytamy kartkę z kalendarza, przysłowia związane z kwietniem i wiadomości 
o przyrodzie.
- w ćwicz. str. 68 – 69 wykonujemy zadania od 1 -6
- zad. dom. – odpowiadamy samodzielnie na pytania w zeszycie (bez numerowania kolejnych zdań) 
i przesyłamy na podany adres mailowy

 Co w kwietniu pojawia się na drzewach? 
 Jakie ptaki przylatują?
  Co dzieje się w ptasich gniazdach? 
 Jak zwierzęta reagują na coraz cieplejsze dni? 
 Jakie kwiaty kwitną w lasach, a jakie na łąkach? 
 Co się dzieje w ogrodzie? Co robią rolnicy? Jak ludzie spędzają wolny czas?

Matematyka
- Sprawdzam siebie – ćw. str.32 – 33 – ćwiczenia utrwalające 

Informatyka
- ćwiczenia z płytą

Plastyka
- wykonajcie ilustrację do przeczytanej lektury H. Ch. Andersena „Brzydkie kaczątko” technikami 
mieszanymi – zdjęcie odsyłamy

Czwartek 16.04.20202

Temat lekcji: Spotkanie z lekturą H. Ch. Andersena „Brzydkie kaczątko”.

J. polski

- piszemy w zeszycie notatkę o autorze baśni „Brzydkie kaczątko”

Hans Christian Andersen żył ponad 200 lat temu w Danii. Pochodził z biednej rodziny. Dużo 
czytał i słuchał opowieści babci. Gdy miał 14 lat, wyjechał do Kopenhagi. Dzięki życzliwym 
ludziom i opiekunom skończył szkołę. Próbował pisać wiersze, sztuki teatralne, a także 
opowiadania i powieści. Sławę i uznanie zyskał dzięki baśniom.

- wykonujemy zadania w ćw. str. 66 - 67 



Matematyka:

- Podr. str.27 
– liczymy pełnymi setkami
- zad. 2, 3 P. str.27 – zapisujemy do zeszytu
- ćw. str. 34 zad. 1,2,4
- zad. dom.  - Ćw. str. 34 zad.3 – 0dsyłamy na podany adres mailowy

Piątek 17.04.2020

J. polski
- test sprawdzający znajomość lektury (prześlę w piątek rano)
- Pisownia wyrazów z ą i ę (potyczki ortograficzne – 2 strony)

Matematyka
- ćw. str. 35 zad. 5 – 9

Zajęcia rozwijające zainteresowania polonistyczne:

Przeczytajcie uważnie tekst o świętach i wykonajcie polecenie w zeszycie

Małgorzata Strękowska‐Zaremba

„Zwyczaje świąteczne w innych krajach”

Przed Wielkanocą nasza klasa przygotowała ciekawy projekt. Podzieliliśmy się 
na grupy i każda grupa prezentowała zwyczaje wielkanocne wybranych krajów. 
Pozostali mieli odgadnąć, jakiego kraju zwyczaje przedstawia dana grupa.

Przygotowaliśmy rekwizyty. Było z tym wiele zabawy. Jacek, Kasia i Oskar
przyszli w niesamowitych kapeluszach ozdobionych jajami, piórami 
i sztucznymi ptakami.
– Bierzemy udział w konkursie na wielkanocne nakrycie głowy – 
podpowiedzieli.

Myślałam, że to zwyczaj angielski, ale się pomyliłam. Ten zwyczaj 
pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. W Wielkiej Brytanii bawią się 
ugotowanymi jajami – uderzają jajem w jajo przeciwnika. Czyje pierwsze 
pęknie, ten przegrywa. W starciu na jaja Weronika pokonała Tomka. 
Brytyjczycy urządzają też wyścigi jaj. Turlają je z górki, wygrywa to, które 
sturla się najdalej.

Dominik i Łukasz przynieśli wierzbowe gałązki ozdobione wstążkami.
– Czy to polskie palemki, czy czeskie pomlazki? – spytała Julka.
– To rózgi pomlazki, w Poniedziałek Wielkanocny chłopcy smagają nimi 



dziewczęta, żeby im zapewnić urodę. Ten zwyczaj pochodzi z Czech – wyjaśnił 
Łukasz.

Kolejna grupa chyba coś pomyliła. Kuba, Wojtek i Zosia zachowywali się 
tak, jakby byli na pikniku. Częstowali potrawami z baraniny, które przygotowali
ich rodzice, i puszystą babką w kształcie gołębia.
– Wiem! To włoskie ciasto! Nazywa się colomba, czyli gołębica! Wasza grupa 
przedstawia zwyczaje włoskie! – domyślił się Jarek. – Włosi wyjeżdżają na 
Wielkanoc, u nich to nie jest rodzinne święto.
– Poczęstujcie się naszą babą wielkanocną – zaczepiła nas Basia.

Zgadliśmy bez wysiłku, że jej grupa prezentuje polskie zwyczaje. Na stoliku
przykrytym obrusem stał koszyk ze święconką i kosz pisanek. W dodatku Kuba 
spryskał nas wodą z plastikowego jaja, żeby przypomnieć o zwyczaju śmigusa‐
dyngusa.
– Teraz popatrzcie na grupę Oli. – Nasza pani wskazała mnie, Hanię i Kasię. 
Byłyśmy przebrane za wielkanocne wiedźmy.
– W Wielką Sobotę odwiedzamy domy i w zamian za świąteczne kartki 
i życzenia dostajemy łakocie – podpowiedziałam.

Domyślacie się, z jakiego kraju pochodzi ten zwyczaj? Jego stolicą jest 
Sztokholm.

Na koniec wyszliśmy do ogródka szkolnego. Konrad i Sylwia ukryli tam 
czekoladowe jaja i zajączki. Szukanie ukrytych słodkości to niemiecki zwyczaj, 
bardzo smaczny!

Odpowiedz na pytania całym zdaniem:

1. Co przygotowywała klasa przed Wielkanocą?
2. Skąd pochodzi i na czym polega zwyczaj, który zaprezentowali Jacek, 

Kasia i Oskar?
3. Co to były pomlazki?
4. Jak Włosi obchodzą święta?
5. Czego szukały dzieci w ogródku szkolnym?


