
Poniedziałek 6.04.2020r. 

 

Edukacja polonistyczno-społeczna: 

Temat: Co to znaczy być przedsiębiorczym? Rozwijanie poczucia humoru poprzez literaturę dziecięcą.  

Przeczytajcie opowiadanie w podręczniku polonistyczno-społecznym na str. 36-38 pt. „ Zabawa w 

sklep”. Z rodzicami lub rodzeństwem odpowiedzcie na pytania dotyczące opowiadania.  

Nauczcie się pięknie czytać i prześlijcie mi do środy fragment przeczytanego opowiadania np. jedną 

stronę – jeśli możecie – chciałabym ocenić  Wasze czytanie       

 

Edukacja matematyczna: 

Temat: Przemienność mnożenia liczb. Dzielenie odwrotnością mnożenia.  

Film przemienność mnożenia – obejrzyjcie dla przypomnienia: 

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

ZAPISZCIE DO ZESZYTU z matematyki informację z ramki z podręcznika matematyczno-

przyrodniczego str. 42 i wykonajcie zad. 2 i 3 w zeszycie. 

 

Edukacja przyrodnicza:  

Temat: Krajobrazy Polski. 

Obejrzycie film o krajobrazach Polski:  

https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q 

W podręczniku matematyczno-przyrodniczym wykonajcie ćw. 1 i 2 wykonaj je  w zeszycie. 

W ćwiczeniach matematyczno-przyrodniczych wykonajcie ćw.1 str. 40 (Krajobraz nadmorski, nizinny i 

górski) 

 

Wychowanie fizyczne: 

Wykonajcie rozgrzewkę – 10min. Zagrajcie w grę klasy. Za pomocą taśmy np. malarskiej możecie 

„narysować” planszę do gry na podłodze. Jeśli nie macie takiej możliwości to zagrajcie w grę 

planszową np. w grę warcaby 

 

Wtorek 7.04.2020r. 

Wychowanie fizyczne: 

Ułóżcie tor przeszkód z rzeczy dostępnych w domu, a mogą to być poduszki, klocki, skakanka. I 

przejdźcie go kilka razy – możecie to zrobić na czas       

https://www.youtube.com/watch?v=DjKBkldtf_Y
https://www.youtube.com/watch?v=RnxPLJXD17Q


 

 

 Edukacja polonistyczna: 

Temat: Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem na podstawie tekstu „Zabawa w sklep”. 

 

Przeczytajcie jeszcze raz opowiadanie „Zabawa w sklep” z podręcznika i spróbujcie z pamięci wykonać 

ćwiczenia w ćwiczeniach polonistyczno-społecznych na str. 70-71 (Ćwiczenie 3 wykorzystaj 

słownictwo:  meble, naczynia, odzież, słodycze). Proszę wykonajcie to zadanie z pamięci bez pomocy 

podręcznika – i prześlijcie mi zdjęcie abym mogła je sprawdzić (bez sprawdzania przez Was). 

 

Edukacja matematyczna: 

Temat: Przemienność mnożenia liczb. 

Wykonajcie ćwiczenie 1,2 i 3w ćwiczeniach str. 41.  Proszę również o zdjęcia ponieważ chciałabym 

ocenić ćw.4 i dlatego proszę abyście wykonali je samodzielnie i bez poprawiania, wtedy będę 

wiedziała czy zrozumieliście na czym polega dzielenie jako działanie odwrotne do mnożenia       

Dziękuję 

 

Środa 8.04.2020r. 

 

Wychowanie fizyczne:  

Włączcie swoją ulubioną piosenkę i zatańczcie w jej rytm. Jeśli macie taką możliwość przećwiczcie 

przewroty w przód i tył - robiliśmy te ćwiczenia.  

 

Edukacja polonistyczna: 

Temat: Opisujemy zabawy. Pisownia wyrazów z rz po spółgłoskach.  

Z ćwiczeń polonistyczno-społecznych przepiszcie informację z ramki – „Rz piszemy po….” Do zeszytu 

w linie. Str.73 

Wykonajcie ćwiczenia 1,2,3,4 i 5 str. 72-73 

 

Edukacja matematyczna: 

Temat: mnożenie i dzielenie liczb.  

Wykonajcie ćw. 1 str. 43 w podręczniku matematyczno-przyrodniczym, a ćw. 2 str. 43 wykonajcie w 

zeszycie – wykonaj obliczenia do działań które pasują do obrazków i narysujcie w zeszycie podobne 

ilustracje do przykładów 50:5, 36:6, 32:8 

 



Edukacja muzyczna: 

Temat: Tempo w muzyce. 

Obejrzyjcie film na temat tempa w muzyce: 

https://www.youtube.com/watch?v=DuxOYJj5Tlo 

W karcie pracy z muzyki wykonajcie zadania na str. 24- Jeśli macie karty pracy z muzyki.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DuxOYJj5Tlo

