
Poniedziałek 08.06.2020r. 

Temat: Moje królestwo. 

Edukacja polonistyczna 

Przeczytaj jeszcze raz tekst z podręcznika pt. „ Król Maciuś Pierwszy” strona 

65, 66 i 67. 

Przypomnij sobie, co to jest dialog? Jest to rozmowa dwóch osób. 

Na podstawie tego tekstu wykonaj zadanie 1 strona 46 w ćwiczeniach. 

Następnie zrób ćwiczenie 2 strona 46 w ćwiczeniach. 

Wykonaj ćwiczenia 4, 5, 6 i 7 strona 47. Ćwiczenie 6 odeślij do sprawdzenia. 

Edukacja matematyczna 

Przypomnij sobie, jak nazywają się liczby w dodawaniu, odejmowaniu, 

mnożeniu i dzieleniu. Mają one swoje nazwy. Jest to tzw. język matematyczny. 

Wykonaj zadanie 1, 2 i 3 strona 36 w ćwiczeniach. 

Napisz w zeszycie: Lekcja i datę 

Zrób zadanie 4 strona 36 z ćwiczeń. W zeszycie wykonaj obliczenia i napisz 

odpowiedzi na pytania. 

Zadanie 5 strona 36 wykonaj w ćwiczeniach. 

Edukacja muzyczna 

Muzyka wesoła i smutna. Zapoznaj się z wiadomościami na ten temat 

zawartymi w podręczniku na stronie 94. Przypomnij sobie piosenki które 

śpiewaliśmy w klasie. Podziel te utwory na dwie grupy: charakteryzujące się 

melodią wesołą i mające melodię smutną. Zadanie wykonaj ustnie. 

 

Wtorek 09.06.2020r. 

Temat: Prawa dziecka.  

Edukacja polonistyczna 

Przeczytaj tekst pt. „Pamiętnik Blumki” z podręcznika ze strony 68. 

W oparciu o tekst zrób zadanie 1 strona 48 w ćwiczeniach. 

Przeczytaj tekst pt. „Rzecznik Praw Dziecka w Polsce” na stronie 69 w 

podręczniku. 



Wykonaj zadanie 2 strona 48 w ćwiczeniach i zadanie 3 i 4 na stronie 49 w 

ćwiczeniach. 

Edukacja matematyczna 

Wykonaj zadanie 6, 7, 9 i 10 strona 37 w ćwiczeniach. Zadanie 8 strona 37 dla 

chętnych. 

 

Edukacja plastyczna 

W oparciu o przeczytane teksty narysuj pracę plastyczną na temat: „ Mam 

prawo do …”. Zastanów się jakie prawo jest dla ciebie ważne. 

Gotową pracę odeślij do sprawdzenia.  

 

Środa 10.06 2020r. 

Temat: Jak dbać o piękny uśmiech. 

Edukacja polonistyczna 

Przypomnij sobie zasady dotyczące dbałości o zęby w oparciu o tekst „ Jak dbać 

o piękny uśmiech?” z podręcznika strona 70 i 71. 

Wykonaj zadanie 1 i 2 strona 50 w ćwiczeniach. 

Wiesz jakie produkty spożywcze mają korzystny wpływ na nasze  zęby, a jakie 

im szkodzą. Wykorzystując tę wiedzę, zrób zadanie 3, 4 i 5 strona 51 z zeszytu 

ćwiczeń. 

Wykonaj zadanie 6, 7 i 8 strona 52 – ćwiczenia. 

Edukacja matematyczna 

Powtórz tabliczkę mnożenia – mnożenie przez 8 i 9. 

Wykonaj zadanie 1 strona 38 w ćwiczeniach. 

Przemienność dodawania pozwala w dodawaniu zamieniać składniki miejscami. 

Robimy to po to, aby móc szybciej i łatwiej wykonać obliczenia. Przypomnij 

sobie jakie liczby dopełniają się do dziesiątki. Zadanie 2 strona 38 (ćwiczenia) – 

zamień składniki miejscami i oblicz. 

Zadanie 3 strona 38 (ćwiczenia) – w tym zadaniu należy wykonać odejmowanie. 

Potem trzeba je sprawdzić. Działaniem odwrotnym do odejmowania jest 

dodawanie. 



Zadanie 4 strona 38 (ćwiczenia) – wykonaj dodawanie, potem napisz dwa 

działania odwrotne do tego działania np. 

46 + 28 = 74     74 – 28 =       74 – 46 = 

Wykonaj zadanie 5, 6, 7, 8 i 9 strona 39 (ćwiczenia). 

Zadanie 7 – przeczytaj informacje z niebieskiej ramki. W każdym zadaniu 

podkreśl to działanie które wykonasz jako pierwsze  

np.  73 – 40 : 5 =  najpierw należy wykonać dzielenie (podkreśl działanie 40 : 5) 

dlatego liczbę 73 i znak – trzeba przepisać, potem obliczyć działanie na 

dzielenie i zastąpić je wynikiem 

73 – 40 : 5 = 73 – 8 = 

40 : 5 = 8 

 

Poniedziałek 15.06.2020r. 

Temat: Zabawy z tatą. 

Edukacja polonistyczna 

Przeczytaj tekst inscenizacji z podręcznika pt. „Tatusiowie” ze strony 72 i 73. 

Sprawdź w leksykonie wyjaśnienie słowa ażurowy. 

Wykonaj zadanie 1, 2, 3 i 4 ( bez kropki) strona 54 oraz ćwiczenie 5 strona 55 – 

ćwiczenia. 

Ćwiczymy z Noni – wykonaj w ramach utrwalenia przerobionego materiału 

zadania ze strony 56 i 57 (ćwiczenia).  

Edukacja matematyczna 

Wykonaj zadanie 1, 2, 3 i 4 strona 42 (ćwiczenia). 

Trójkąt – figura geometryczna która ma trzy boki. Boki trójkąta są odcinkami 

(mają początek i koniec). Ma też trzy wierzchołki ( są to punkty w których 

stykają się odcinki). Te punkty oznaczamy wielkimi literami. To od nich trójkąt 

czerpie swoją nazwę. W zadaniu 5 strona 43 przedstawiono trzy różne trójkąty. 

Przeczytaj informacje na temat rodzajów trójkątów zawarte w niebieskich 

ramkach i je zapamiętaj.  

Zadanie 6 strona 43 (ćwiczenia). Podkreśl w zadaniu słowo równobocznego, 

jeszcze raz przeczytaj z ramki informacje o tego rodzaju trójkącie i wykonaj 

zadanie. Zrób zadanie 7 strona 43.  



Edukacja muzyczna 

Abecadło muzyczne – kujawiak. 

Zapoznaj się z wiadomościami na temat polskiego tańca narodowego – 

kujawiaka z podręcznika na stronie 92. Jeśli masz taką możliwość, posłuchaj 

kujawiaków w różnym wykonaniu ( zespoły ludowe, kompozycje tworzone 

przez wielkich kompozytorów). 

   

Piątek 19.06.2020r. 

Temat: Znowu wakacje. 

Edukacja polonistyczna 

Przeczytaj wiersz pt. „ Znów wakacje” z podręcznika ze strony 74. 

Wykonaj zadanie 1, 2, 3 strona 58 w ćwiczeniach i zadanie 4 strona 59.  

Powtórz zasady pisowni wyrazów z spółgłoskami miękkimi znajdujące się w 

podręczniku na stronie 113. Przeczytaj uważnie wyrazy odnoszące się do 

określonej zasady. 

Trzecia zasada dotyczy samogłosek. 

Samogłoski to: a, e, i, o, u, ó, y, ą, ę. 

Wykonaj ćwiczenie 5 strona 59 ( ćwiczenia). Potem sprawdź pisownię wyrazów 

ze słownikiem. 

Lekcje programowania – zrób zadanie 1 i 2 strona 60 i 61 w ćwiczeniach. 

 Edukacja techniczna 

Wykonaj pracę techniczną „ Jakie zęby, taki uśmiech…” zgodnie z instrukcją – 

ćwiczenia, strona 53. Gotową pracę odeślij do sprawdzenia. 

Zajęcia matematyczne 

Do tej pory zajmowaliśmy się figurami płaskimi. Należą do nich: koło, trójkąt, 

kwadrat , prostokąt i inne wielokąty. 

Figury przestrzenne – inaczej BRYŁY mają trzy wymiary: długość, szerokość i 

wysokość. 

Przeczytaj wiadomości na temat figur przestrzennych w podręczniku na stronie 

125. Przeanalizuj zadanie 1 strona 125. 

Wykonaj zadanie 8, 9 i 10, strona 44 (ćwiczenia) 



Zadanie 11 strona 44 ( ćwiczenia) – przeczytaj polecenie, wykonaj starannie 

figury przestrzenne. Trzymając je w ręku, odpowiedz na pytania. 

Wykonaj zadanie 1, 2 i 3 strona 40 w ćwiczeniach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


