
Poniedziałek 01.06.2020r. 

Temat: Kompozycje kwiatowe. 

Edukacja polonistyczna 

Przeczytaj tekst z podręcznika pt. „ Kompozycje kwiatowe” strona 54 i 55. 

Na podstawie tego tekstu wykonaj zadanie 3, 4 i 5 strona 38 w ćwiczeniach. 

Napisz w zeszycie: Lekcja i datę. 

Napisz w zeszycie kilka zdań na temat: W jaki sposób należy wręczać komuś 

bukiet kwiatów? Myślę, że warto zapamiętać te zasady, bo jest to wiedza z 

której korzystamy praktycznie. 

Edukacja matematyczna 

Napisz w zeszycie: Lekcja i datę 

Wykonaj w zeszycie zadanie 1, 3, 6 i 7 z ćwiczeń strona 32. 

Edukacja muzyczna 

Instrumenty dęte. 

Przeczytaj informacje o instrumentach dętych z podręcznika ze strony 93. 

Postaraj się odpowiedzieć ustnie  na pytania znajdujące się pod tekstem. 

Jeżeli masz taką możliwość, posłuchaj utworów muzycznych wykonywanych na 

tych instrumentach. 

 

Wtorek 02.06.2020r. 

Temat: Kompozycje kwiatowe – wielka litera. 

Edukacja polonistyczna 

Otwórz podręcznik na stronie 57. Zapoznaj się z zasadami pisowni wyrazów 

wielką literą. My te zasady już znamy. Poznawaliśmy je stopniowo. Teraz 

zostały zebrane wszystkie razem. Otwórz podręcznik na stronie 113. Tam 

również znajdziesz wiadomości na ten temat. 

Naucz się tych zasad na pamięć. 

Wykonaj zadanie 6, 7, 8 i 9 strona 39 w ćwiczeniach. 

Umiesz już napisać zaproszenie. Pamiętaj o tym, że stosując zwroty 

grzecznościowe piszemy je z wielkiej litery. 



Następnie wykonaj zadanie 1 ze strony 37 w ćwiczeniach (przyjrzyj się uważnie 

wyrażeniom podanym w ramkach, zwróć uwagę na wyrazy napisane wielką 

literą i zastanów się dlaczego tak się je pisze). 

Napisz w zeszycie: Lekcja i datę. 

Wykonaj w ćwiczeniach zadanie 2 strona 37. 

Przepisz do zeszytu powiedzenia z zadania 2 s. 37 i napisz ich krótkie 

wyjaśnienia.  

Edukacja matematyczna 

Napisz w zeszycie: Lekcja i datę 

Wykonaj w zeszycie zadanie 2, 4 i 5 strona 32 z ćwiczeń. 

Edukacja plastyczna 

„ Wazon z kwiatami” – wykonaj pracę w sposób dowolny. Możesz malować, 

rysować wyklejać, przyklejać itp. Wykorzystaj różnorodne materiały. 

Gotową pracę odeślij do sprawdzenia. 

 

Środa 03.06.2020r. 

Temat: Chcemy, by świat był szczęśliwy. 

Edukacja polonistyczna 

Przeczytaj wiersz pt. „Drzewo pokoju” z podręcznika ze strony 62 i 63. 

Przyjrzyjcie się uważnie ilustracji. Jakie rasy ludzi rozpoznajecie? Z jakich 

kontynentów pochodzą? 

Napisz w zeszycie: Lekcja i datę.   

Waszym zadaniem jest dokończenie następujących zdań według własnego 

uznania. 

Np. Praca jest ważna, ponieważ daje możliwość zarobienia pieniędzy 

potrzebnych do życia. 

- Jedzenie jest… 

- Przyjaźń jest… 

- Rodzina jest… 

- Pokój na świecie jest… 



Narysujcie w zeszycie swoje drzewo pokoju. 

 

Edukacja matematyczna 

Tekst matematyczny. Przeczytaj uważnie tekst zamieszczony w ćwiczeniach na 

stronie 33. Odpowiedz na pytania  do tekstu. Wykonaj obliczenia. 

 

Czwartek 04.06.2020r. 

Temat: Chcemy, by świat był szczęśliwy. 

Edukacja polonistyczna 

Przeczytaj jeszcze raz wiersz z podręcznika „Drzewo pokoju” ze strony 62 i 63. 

Wykonaj zadanie 1, 2 i 3 strona 44 w ćwiczeniach i zadanie 4 strona 45. 

Napisz w zeszycie: Lekcja i datę. 

Wykonaj w zeszycie zadanie 5 strona 45 – ćwiczenia. 

Naucz się pięknie czytać wiersza. 

 

Edukacja matematyczna 

Dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 – powtórzenie. 

Zrób w ćwiczeniach strona 34 zadania: 1, 2, 3, 4 i 5 strona 34. 

Zadanie 4 odeślij do sprawdzenia. 

 

Piątek 05.06.2020r. 

Temat: Moje królestwo. 

Edukacja polonistyczna 

Zapoznaj się z postacią Janusza Korczaka korzystając z informacji zawartych w 

podręczniku na stronie 64. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tego 

człowieka. Skorzystaj z internetu i innych źródeł informacji. 

Przeczytaj uważnie tekst pt. „Król Maciuś Pierwszy” znajdujący się w 

podręczniku na stronie 65, 66 i 67. 



Sprawdź w LEKSYKONIE znaczenie wyrazów: audiencja, parada, reforma, 

zawód. 

Napisz w zeszycie: Lekcja i datę. 

Napisz trzy reformy które chciałbyś ( chciałabyś ) wprowadzić, gdybyś został    

( została) królem.  

Edukacja techniczna 

Wykonaj królewską koronę według własnego pomysłu. Zdjęcie gotowej pracy 

odeślij do sprawdzenia. 

Zajęcia matematyczne 

Wykonaj zadania: 6, 7, 8 i 9 strona 35 w ćwiczeniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   


