
Poniedziałek 25.05.2020r. 

Temat: Dzień Matki. 

Edukacja polonistyczna 

Przeczytaj tekst z podręcznika pt. „ Odpoczynek” strona 58 i 59. 

Zapoznaj się z wyjaśnieniem słowa: rześki – Leksykon. 

Wykonaj ćwiczenie 4 i 5 strona 41 w zeszycie ćwiczeń. Zadanie 4 odeślij do 

sprawdzenia. 

Napisz w zeszycie: Lekcja i datę. 

W jaki sposób starasz się pomagać mamie, kiedy jest zmęczona - napisz 

kilkuzdaniową wypowiedź. 

Lekcje programowania – wykonaj zadanie 1 strona 42 i 43 w ćwiczeniach. 

Jutro jest Dzień Matki. Przygotuj dla mamy jakąś niespodziankę. 

Edukacja matematyczna 

Wykonaj zadanie 10 strona 55 w ćwiczeniach. 

Przeczytaj informacje dotyczące liczb sześciocyfrowych w podręczniku na 

stronie 123. 

Napisz w zeszycie: Lekcja i datę. 

Zrób w zeszycie zadanie 2 i 3 strona 123 z podręcznika. 

Zrób zadanie 1, 2 i 3 strona 24 w ćwiczeniach. 

Edukacja muzyczna 

Przypomnij sobie piosenki, których uczyliśmy się z okazji święta wszystkich 

mam. Wybierz jedną i zaśpiewaj ją jutro swojej mamie.  

 

Wtorek 26.05.2020r. 

Temat: Dzień Matki – „Listy od Hani i Henia”. 

Edukacja polonistyczna 

Otwórz podręcznik na stronie 60 i 61. Przeczytaj tekst pt. „Nieudane święto”. 

W oparciu o przeczytany tekst wykonaj ćwiczenie 1, 2 i 3 strona 40 w zeszycie 

ćwiczeń. 



Edukacja matematyczna 

Wykonaj zadanie 4, 5 i 6 strona 25 i zadanie 13 strona 55 z ćwiczeń i odeślij je 

do oceny. Zadanie 7 strona 25 w ćwiczeniach dla chętnych. 

Edukacja plastyczna 

Wiosenne kwiaty dla mamy – narysuj kredkami bukiet wiosennych kwiatów. 

Zobacz jakie kwiaty kwitną o tej porze roku. Gotową pracę możesz podarować 

mamie. 

 

Środa 27.05 2020r. 

Temat: Dzień Matki 

Edukacja polonistyczna 

Przeczytaj tekst „Bukiet z warzyw” z podręcznika ze strony 100. 

Napisz w zeszycie: Lekcja i datę.  

Napisz z jakich warzyw Jacenty przygotował pachnącą zupę. 

Wyjaśnij pisownię poniżej zapisanych wyrazów: 

 książkę – bo ………..        wróci - …………. 

szóstego - ……………         zauważył - ……… 

siatkówki - …………..         spojrzał – po …….. 

powlókł się -…………         przygotował - …….. 

Zadanie zrób w zeszycie i je odeślij do sprawdzenia. 

Edukacja matematyczna 

Zapoznaj się z informacjami na temat liczb siedmiocyfrowych zamieszczonymi 

w podręczniku na stronie 124. Wykonaj ustnie zadanie 1, 2, 3 i 4 strona 124 z 

podręcznika. 

Wykonaj w ćwiczeniach zadanie 1, 2 i 3 strona 26. 

 

 

 

 



Czwartek 28.05.2020r. 

Temat: Klasowy ogródek. 

Edukacja polonistyczna 

Przeczytaj tekst z podręcznika „Moja działka zmienia się w dżunglę” ze strony 

50. Obejrzyj dokładnie ilustrację na stronie 51. 

LEKSYKON – zapoznaj się z wyjaśnieniem wyrazów: chaos, liana, przedni, 

uprawa. 

Napisz w zeszycie: Lekcja i datę. 

Przepisz poniższe pytania do zeszytu: 

- Gdzie dziewczynka założyła działkę? 

- Co stało się po kilku dniach? 

- Dlaczego ogródek zmienił się w dżunglę? 

- Co stało się z uprawami? 

Następnie napisz w zeszycie odpowiedzi na te pytania. 

Wykonaj ćwiczenie 19 strona 82 w ćwiczeniach i odeślij je do sprawdzenia. 

Wypisz z tekstu pt. „Moja działka zmienia się w dżunglę”( na kartce lub w 

brudnopisie) wyrazy z „rz”. Zapisz je do zeszytu w kolejności alfabetycznej. 

Jeśli jakiś wyraz się powtarza, to piszemy go tylko raz. 

Naucz się pięknie czytać tekstu. 

Edukacja matematyczna 

Wykonaj zadanie 4, 5, 6 i 7 strona 27 w ćwiczeniach. 

Zagraj w gry zamieszczone w ćwiczeniach na stronach 28 i 29. 

 

Piątek 29.05.2020r. 

Temat: Klasowy ogródek – rodzaje zdań. 

Edukacja polonistyczna 

Otwórz podręcznik na stronie 52. Przeczytaj informacje o zdaniu w czerwonej 

ramce „To już wiesz”. 



Potem zapoznaj się z informacjami dotyczącymi najważniejszych wyrazów w 

zdaniu. 

Są to: czasownik ( co robi?) i rzeczownik (co to? kto to?), strona 52. 

Uważnie przeczytaj, co to jest RÓWNOWAŻNIK ZDANIA. 

Przeczytaj dalsze informacje o zdaniu ze strony 53. 

Wykonaj ćwiczenie 1 strona 34 ( w ćwiczeniach). W ćwiczeniu 2 należy 

wskazać w każdym zdaniu najważniejsze wyrazy, czyli: czasownik i 

rzeczownik. 

Ćwiczenie 3 strona 34 dotyczy równoważnika zdania (brak czasownika w 

formie osobowej). 

Gdy piszemy plan wydarzeń, często stosujemy równoważniki zdania. Zrób 

ćwiczenie 3 i 4 strona 34. Wykonaj ćwiczenie 5 i 6 strona 35. Podczas pracy 

korzystaj z informacji zamieszczonych w podręczniku na stronie 53. 

Edukacja techniczna 

Wykonaj motyla z dostępnych materiałów według własnego pomysłu. Gotową 

pracę odeślij do oceny. 

Zajęcia matematyczne 

Powtarzamy i utrwalamy materiał. Wykonaj ćwiczenia z Noni ze strony 30 i 

31.( ćwiczenia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


