
Poniedziałek 18.05.2020r. 

Temat: Transport lądowy. 

Edukacja polonistyczna 

Przeczytaj wiersz pt. „Lokomotywa” ze strony 38 – 40 w podręczniku. 

Leksykon – wyjaśnij znaczenie wyrazów: atleta, fraszka, igraszka, tuczony, 

turkotać i wyrażenia z mozołem. 

Naucz się pięknie czytać wiersza. 

Wyszukaj  w wierszu fragmenty opisujące lokomotywę i wagony. 

Wyszukaj w wierszu wyrazy naśladujące dźwięki i je odczytaj. 

Wykonaj ćwiczenie 5 strona 25 w zeszycie ćwiczeń. 

Napisz w zeszycie: Lekcja i datę. 

Zadanie 6 strona 25 ( ćwiczenia ) zrób w zeszycie. 

Edukacja matematyczna 

Wykonaj zadanie 2 i 3 strona 18 i zadanie 6 strona 19. Zwróć uwagę, że należy 

obliczyć POŁOWĘ wskazanych kwot. 

Zamień złote na grosze – zadanie 4 strona 18. 

Obliczanie ĆWIERCI kwoty – wykonaj zadania: 5, 7, 8, 9 ze strony 19. Zadanie 

9 odeślij do sprawdzenia. 

Edukacja muzyczna 

Wymyśl zabawę ruchową do piosenki „Pociąg” inną od tej, którą znamy. 

 

 

Wtorek 19.05.2020r. 

Temat: W Europie. 

Edukacja polonistyczna 

Przeczytaj tekst o Europie z podręcznika ze strony 41 i 42. 

Przyjrzyj się uważnie mapie zamieszczonej na stronie 42. Odczytaj z mapy 

nazwy państw należących do Unii Europejskiej. Przypominam, że nazwy 



państw piszemy WIELKĄ LITERĄ. O te wyrazy pytamy: co? to?, więc są 

rzeczownikami. Od tych rzeczowników możemy utworzyć przymiotniki. 

Np. co? to? – Polska (rzeczownik) ------- jaki? polski (przymiotnik).  

Przymiotniki utworzone od nazw państw piszemy MAŁĄ LITERĄ! 

Odczytaj informacje na ten temat z podręcznika ze strony 113 w części 

zatytułowanej „Wielka litera w nazwach państw i ich mieszkańców” i zapoznaj 

się z zamieszczonymi przykładami. 

Wykonaj ćwiczenie 3 strona 26 w zeszycie ćwiczeń oraz ćwiczenie 27 ze strony 

85.  

Zadanie 3 odeślij do sprawdzenia.  

Zrób ćwiczenie 2 strona 26. 

Napisz w zeszycie: Lekcja i datę. Poniższy tekst przepisz do zeszytu. 

Europa to część świata położona na półkuli północnej, na pograniczu półkul 

wschodniej i zachodniej. Powierzchnia Europy wynosi około 10 milionów 

kilometrów kwadratowych. Jej wschodnią granicę stanowią góry Ural, 

zachodnią  - wody Oceanu Atlantyckiego, północną wyznacza Ocean 

Arktyczny, a południową – Morze Śródziemne i Morze Czarne. Europę 

zamieszkuje 740 milionów ludzi. Na jej terytorium znajduje się 46 państw – 

największe z nich to Rosja, najmniejsze to Watykan. 

Edukacja matematyczna 

Obliczenia pieniężne – obliczamy połowę danej kwoty. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 9 strona 54 . 

Napisz w zeszycie: Lekcja i datę. 

Wykonaj zadanie 2 i 4 z podręcznika ze strony 121. 

Edukacja plastyczna 

Wykonaj portret Europy, królewny ze starożytnych opowieści greckich. Pracę 

narysuj kredkami na kartce od bloku rysunkowego i jak będzie gotowa, to ją 

odeślij. ( popatrz na ilustracje w podręczniku na stronie 41). 

 

 

 



 

 

Wykonaj test znajomości lektury w podręczniku na stronie 30 i 31. 

Wyniki testu wpisz do tabeli – ćwiczenia, strona 17, ćwiczenie 3. 

Odszukaj na mapie nazwy włoskich miejscowości które pojawiają się w 

lekturze. Możesz prześledzić trasy podróży Lampo. 

Odczytaj fragment tekstu z podręcznika ze strony 28 opisujący Lampo. 

Wykonaj ćwiczenie 5 strona 18 – ćwiczenia. 

Napisz w zeszycie:  Lekcja i datę. Poniższy tekst przepisz do zeszytu. 

Opis psa Lampo. 

Lampo był kudłatym kundlem trochę podobnym do owczarka i szpica. Miał 

wesoły, przyjazny pyszczek i spiczaste uszy. Jedno ucho sterczało ku górze, a 

drugie opadało w dół, nadając zwierzęciu zawadiacki wygląd. Lampo miał 

inteligentne spojrzenie. Grzbiet kundla przecinała jasna pręga, dlatego dano mu 

na imię Lampo, co po włosku oznacza błyskawicę. Lampo był prawdziwym 

przyjacielem człowieka. Uratował życie małej Adele. Zrób ćwiczenie 6, i 8 

strona 18 oraz ćwiczenie 4 strona 17. 

Edukacja matematyczna 

Otwórz podręcznik na stronie 119. Powtórz jednostki czasu kalendarzowego. 

Wiesz, że rok ma 12 miesięcy. Rok można podzielić na 4 części. 

12 miesięcy : 4 = 3 miesiące 

3 miesiące to kwartał ( ćwierć roku ). 

Wiesz już co to jest wiek. Wiek to 100 lat. 

Pół wieku to 50 lat bo 100 : 2 = 50 

Ćwierć wieku to 25 lat bo 100 : 4 = 25 

Wykonaj ćwiczenie 1 strona 14. W zadaniu 2 i 3 strona 14 punktem wyjścia jest 

rok. Pod pojęciem ROK kryje się liczba 12 ( rok ma 12 miesięcy ).Wykonaj te 

zadania.  

Zadanie 4 strona 14 – w tym zadaniu punktem wyjścia jest WIEK. Pod tym 

pojęciem kryje się liczba 100 (wiek ma 100 lat ). 



Zadanie 6 strona 15 – napisz w zeszycie: lekcja i datę. Wykonaj obliczenia i 

wyniki wpisz do tabeli. Uzupełnioną tabelę odeślij do oceny. 

Zadanie 7 strona 15 – pierwsze działanie, zamień pół wieku na lata. Potem 

wykonaj dalsze obliczenia. Napisz starannie odpowiedź. 

Zadanie 8 strona 15 – wiek Kasi podany jest w latach. Warto dążyć do tej samej 

jednostki. Zamień dane dotyczące Mikołaja na lata. Teraz łatwo obliczysz jego 

wiek. Dane dotyczące wieku mamy zamień także na lata i oblicz ile lat ma 

mama. Nie zapomnij o dalszej części zadania opatrzonej kropką. 

Zadanie 5 strona 14 oraz 9 i 10 strona 15 dla chętnych. 

Edukacja plastyczna  

 Narysuj w zeszycie do języka polskiego portret Lampo zgodnie z opisem 

zawartym w tekście lektury ( pod przepisanym tekstem). Gotową pracę odeślij 

do oceny. 

     

 

Środa 20. 05. 2020r. 

Temat: Europa 

Edukacja polonistyczna 

Przeczytaj tekst ze strony 43 w podręczniku. 

W oparciu o tekst zrób ćwiczenie 1 strona 26 w zeszycie ćwiczeń. 

Tropimy ortografię. Pisownia zmiękczeń.  

Przeczytaj wierszyki ortograficzne utrwalające pisownię wyrazów ze 

zmiękczeniami – podręcznik strona 44 i 45. 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 4, 5 i 6 strona 27. Ćwiczymy z Noni - 

jako powtórzenie, wykonaj zadania ze strony 28 i 29 w ćwiczeniach. 

Edukacja matematyczna 

Obliczenia pieniężne – ćwierć. 

Wykonaj zadanie 5, 7, 8 i 9 ze strony 19. Zadanie 9 odeślij do oceny. 

  

 



Czwartek 21.05.2020r. 

Temat: Ogród warzywno – kwiatowy 

Edukacja polonistyczna 

Przeczytaj tekst z podręcznika „Ogród warzywno – kwiatowy” i „Zwierzęta w 

ogrodzie” ze strony 46 i 47. 

Przyjrzyj się ilustracji między tekstami. Przeczytaj nazwy warzyw, roślin 

przyprawowych i zwierząt. Zastanów się, jakie części poszczególnych warzyw 

zjadamy. Czy są to korzenie (tzw. korzeniowe ), czy liście ( tzw. liściaste ), 

kwiaty (należą do nich: kalafior i brokuł ), owoce (np. ogórki i pomidory ) oraz 

nasiona ( np. groch i fasola ). 

Na podstawie przeczytanego tekstu i ilustracji wykonaj ćwiczenie 1, 2 i 3 strona 

30 w zeszycie ćwiczeń. 

Następnie przeczytaj plan przeprowadzenia hodowli rzeżuchy – podręcznik 

strona 48. Zgromadź potrzebne materiały i załóż hodowlę. Systematycznie 

obserwuj rosnącą rzeżuchę, wyniki obserwacji zapisz w tabeli – ćwiczenie 4  

strona 31 ( ćwiczenia ). 

Po wypełnieniu tabeli odeślij ją do oceny. 

Edukacja matematyczna 

Liczby pięciocyfrowe. Wykonaj zadanie 1 strona 20 (ćwiczenia ). Zwróć uwagę, 

że liczba tysięcy w podanych liczbach jest oddzielona od pozostałych cyfr 

przerwą. 

Przeczytaj polecenie do zadania 2 strona 20. Liczby wielocyfrowe są zapisane 

słownie. W słownym zapisie każdej liczby podkreśl słowo: tysiące lub tysięcy. 

Liczebniki stojące przed tym słowem wpisz do tabeli w rzędach tysięcy, a liczby 

znajdujące się po tym słowie zapisz w pozostałych kratkach. 

Wykonaj zadanie 3 strona 20. Dokładnie przyjrzyj się pisowni liczebników ( 

liczebniki to wyrazy oznaczające liczby ). 

Zrób zadanie 4 strona 20 – skoncentruj się na poprawnej pisowni liczebników. 

Zadanie 5 strona 21 – najpierw przyjrzyj się parom liczb i sprawdź czy mają 

taką samą ilość cyfr. Jeżeli tak, to przyłóż palce na pierwszych cyfrach każdej z 

liczb i zacznij porównywać. Potem sprawdzasz cyfry które są w liczbach na 

drugim miejscu i tak dalej, aż znajdziesz taką parę liczb w której będzie można 

wskazać liczbę większą. 



Wykonaj zadanie 6 i 7 strona 21.    

 

Piątek 22.05.2020r. 

Temat: Ogród warzywno – kwiatowy. 

Edukacja polonistyczna  

Przeczytaj tekst z podręcznika pt. „Praca ogrodnika” ze strony 49. W oparciu o 

tekst wykonaj ćwiczenie 5 strona 31 w ćwiczeniach. 

Zrób zadanie 6, 7 i 8 strona 32 i zadanie 9 i 10 strona 33 w ćwiczeniach. 

Zajęcia matematyczne 

Noni na tropie – wykonaj zadania ze strony 22 i 23 w zeszycie ćwiczeń. 

Edukacja techniczna 

Wykonaj „ Klasowy ogródek”. Sposób wykonania znajduje się na stronie 36 w 

zeszycie ćwiczeń. Gotową pracę odeślij do oceny. 

 

 


