
Poniedziałek 20.04.2020r. 

Temat: Jak wyrażamy uczucia 

Edukacja polonistyczna 

Wykonaj zadanie 1 strona 73 w ćwiczeniach. 

Przeczytaj tekst z podręcznika pt. „Jak wyrażamy uczucia” ze strony 82 -83. 

Napisz w zeszycie: Lekcja i datę.  

Narysuj w zeszycie rzecz lub sytuację która wzbudza w tobie strach. Następnie 

przekształć rysunek używając pisaka. Dorysuj różne elementy w taki sposób, 

aby to co było straszne, stało się śmieszne. 

Zrób ćwiczenie 2 i 3 strona 73. 

Dokończ zdania w ćwiczeniu 4 strona 74. 

Zrób ćwiczenie 5 strona 74 – ułożone zdania zapisz w zeszycie pod rysunkiem. 

Następnie wykonaj ćwiczenie 6 strona 75. 

Przypomnij sobie: co to jest rodzina wyrazów? Np. wyraz cukier. Do rodziny 

tego wyrazu należą wyrazy: cukierniczka, cukiernik, cukiernia, cukrowa, 

cukierek itd. Dopisz po kilka wyrazów należących do rodziny wskazanych 

wyrazów – ćwiczenie 7 strona 75. 

Zrób zadanie 8 i 9 strona 75. 

Edukacja matematyczna 

Uzupełnij diagram w ćwiczeniach w zadaniu 1 strona 56. 

Zapisz daty słownie według wzoru podanego w zadaniu 2 strona 56. 

Przeczytaj polecenie do zadania 3 strona 56. Wykonując obliczenia związane z 

upływem lat, najpierw możemy dopełnić do pełnych dziesiątek lub setek, a 

potem dodać resztę. Przyjrzyj się uważnie informacjom znajdującym się w 

zadaniu i je wykonaj. 

Zrób zadanie 4, 5, 6, 7 i 8 strona 57. 

 

 

 

 



Edukacja muzyczna 

Abecadło muzyczne. Walc. 

Zapoznaj się z informacjami w podręczniku na temat walca na stronie 91. 

Leksykon strona 111 – przeczytaj wyjaśnienie słowa wirowy. Jeżeli masz taką 

możliwość, posłuchaj utworów muzycznych w formie walca, możesz także 

zatańczyć.     

 

Wtorek 21. 04. 2020r 

Temat: Tropimy ortografię – ą, ę, om, em, on, en 

Edukacja polonistyczna  

Przeczytaj wierszyki z podręcznika na stronie 84 i 85. 

Przeanalizuj zasady pisowni wyrazów z ą, ę, om, em, on, en. 

Leksykon strona 111 – przeczytaj wyjaśnienie znaczenia wyrazu 

„zapożyczony”. 

Wykonaj ćwiczenie 1, 2 i 3 strona 76. 

Przeczytaj polecenie do ćwiczenia 4 strona 77. Uzupełnij tabelę. 

Ćwiczenie 5 strona 77 – uzupełnij wyrazy w zdaniach literami ą, ę lub grupami 

liter: om, em, on, en. 

Napisz w zeszycie: Lekcja i datę. 

Przepisz do zeszytu ćwiczenie 5 strona 77. 

Wykonaj ćwiczenie 6 strona 77. Możesz przy każdym czasowniku w liczbie 

pojedynczej dopisać osobę. Np. ( ja) rozpocząłem, (ty) dopłynąłeś itd. 

Przejdź do ćwiczeń z Noni. 

Wyjaśnij znaczenie przytoczonych powiedzeń – ćwiczenie 2 strona 78. 

Wróć do podręcznika na stronę 80. Jeszcze raz przeczytaj, co powinno zawierać 

podziękowanie, przeanalizuj zawarte w podręczniku przykłady. 

Przeczytaj polecenie do ćwiczenia 6 strona 79 – napisz podziękowanie. 

Edukacja matematyczna 

W zeszycie napisz: Lekcja i datę. 

Przepisz poniższe pytanie i daty: 



Który to wiek? 

1238r. -                    524r. –  

1901r. -                   1705r. – 

876r. -                       654r. – 

(przypominam, że wiek ma 100 lat) 

Np. 1517r. – w tej liczbie mieści się 15 pełnych setek, zatem upłynęło już 

piętnaście wieków, bo 100 x 15 =1500 i jeszcze17 lat następnego wieku, czyli 

jest to szesnasty wiek. Pamiętaj, że wiek zapisujemy znakami rzymskimi. 

Wykonaj zadanie 6, 7, 8, 9 i 10 ze strony 65. 

Edukacja plastyczna 

 

Wykonaj ilustrację dowolną techniką do tekstu pt. „Nowy przyjaciel” z 

podręcznika ze strony 109.    

 

Środa 22. 04. 2020r. 

Zaczynamy pracę z nowymi podręcznikami – część 5. 

Temat: Namalowana historia. Jan Matejko. 

Edukacja polonistyczna 

Przeczytaj wiersz pt. „Jan Matejko” z podręcznika ze strony 3. 

Leksykon. Odszukaj i przeczytaj wyjaśnienie znaczenia wyrazów: autoportret, 

bój, husaria, paleta, wiek, wiekowy. 

Napisz w zeszycie: Lekcja i datę. 

Przepisz starannie do zeszytu poniższy tekst: 

Jan Matejko był wybitnym polskim malarzem. Tworzył obrazy o tematyce 

historycznej, na których przedstawiał najważniejsze postacie i wydarzenia z 

historii Polski. Jego dzieła odwoływały się do świadomości narodowej Polaków, 

którzy stracili ojczyznę. Miały pobudzać do walki o jej niepodległość. Jan 

Matejko był profesorem Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego wielkie 

dzieła to między innymi: „Stańczyk”, „Hołd pruski”, „ Bitwa pod 

Grunwaldem”, „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”. 

Wykonaj ćwiczenie 5, 6, 7 i 8 ze strony 5 w kartach ćwiczeń. 



Edukacja matematyczna 

Dzisiaj zajmiemy się podziałem figur geometrycznych na połowę. 

Otwórz podręcznik na stronie 114. Przeczytaj informacje dotyczące podziału 

figury na połowę. Wskaż w pierwszej części zadania 1 na stronie 114 figury, 

które zostały podzielone na połowy. Zadanie 2 strona 114. Wskaż figury w 

których pokolorowano ich połowę.  

Przeczytaj informacje z niebieskiej ramki w ćwiczeniach na stronie 3 opatrzone 

słowem: Zapamiętaj! Podkreśl w tekście wyraz „równe”. 

Wykonaj zadanie 1, 2 i 3 ze strony 3 oraz zadanie 4 ze strony 4. 

Przeczytaj polecenie do zadania 1 strona 52 i je wykonaj. 

 

  

Czwartek 23.04.2020r. 

Temat: Namalowana historia. Konstytucja. 

Edukacja polonistyczna 

Przeczytaj tekst z podręcznika pt. „Konstytucja” ze strony 4. 

Uważnie obejrzyj zdjęcie obrazu Jana Matejki „Konstytucja 3 Maja 1791 roku. 

Przeczytaj informacje na temat opisu obrazu znajdujące się na stronie 5 w 

podręczniku. (W opisach obrazów, używamy pojęć: na pierwszym planie, na 

drugim planie. Plan pierwszy tworzą postacie lub przedmioty które są  

najbardziej widoczne, rzucają się w oczy, często umieszczone są z przodu. 

Drugi plan tworzą elementy, które są niejako z tyłu i tworzą tło). 

W oparciu o przeczytany tekst zrób ćwiczenie 1 strona 3 w ćwiczeniach. 

Wykonaj ćwiczenie 2 strona 3 w zeszycie. Najpierw napisz: Lekcja i datę. 

Następnie na środku kartki napisz: Opis obrazu 

Gotowy opis odeślij do mnie. 

Edukacja matematyczna 

Dziś poznamy pojęcie: ćwierć. 

Przeczytaj informacje umieszczone w podręczniku na stronie 114 dotyczące 

podziału figury na cztery różne części. 



Wykonaj drugą część zadania1 strona 114 dotyczącą ćwierci. Wskaż w zadaniu 

2 strona 114 figury w których pokolorowano ich ćwierci. 

Zrób w ćwiczeniach zadanie 5, 6 i 7 ze strony 4 oraz zadanie 2 strona 52. 

 

 

Piątek 24.04.2020r. 

Temat: Namalowana historia. Kto sprawuje władzę w Polsce? 

Przeczytaj tekst z podręcznika ze strony 6 i 7. 

Zrób ćwiczenie 3 i 4 strona 4 oraz ćwiczenie 1 i 2 ze strony 76. 

Przeczytaj tekst zawarty w ćwiczeniach pt. „Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej” ze strony 86. Zrób ćwiczenie 1 i 2 strona 86 oraz ćwiczenie 3 i 4 

strona 87. 

Edukacja techniczna 

Wykonaj projekt okładki do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Edukacja matematyczna 

Przeczytaj informacje umieszczone w niebieskiej ramce z napisem: Zapamiętaj! 

Zrób zadanie 8, 9, 10 strona 52. 

Zadanie 11 ze strony 5 do wykonania dla osób chętnych. 

UWAGA! 

Czytamy lekturę Romana Pisarskiego pt. „O psie, który jeździł koleją” 

 

  


