
 

 

 

4 maja 2020 r. 

 

Edukacja polonistyczna 

 

Polecenie 1. 

Przeczytaj tekst informacyjny, s. 52 – 53. 

Notatka: 

Temat: Czym jest dla mnie sztuka? 

 

1.) Którego znanego artystę podziwiasz i dlaczego? 

 

Polecenie 2. 

Poszukaj informacji o znanym, ulubionym artyście, np. o Julianie Tuwimie, Marii Konopnickiej, 

Wandzie Chotomskiej, Janinie Porazińskiej, Janie Matejce, Fryderyku Chopinie, itp.. Napisz w 

zeszycie krótką notatkę o jego twórczości w oparciu o następujące punkty: 

1. Jak nazywał się wybrany przez ciebie artysta? 

2. Jaką sztuką się zajmował? 

3. W jakich latach tworzył? 

4. Jakie tytuły mają jego dzieła? 

5. Jakie prace tego artysty cię zaciekawiły i dlaczego? 

 

Polecenie 3. 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń, s. 22. 

 

 

Edukacja matematyczna 

 

Temat: Dodajemy liczby trzycyfrowe w zakresie 1000. 

 

Polecenie 1. 

Otwórz podręcznik na stronie 56 i wykonaj w zeszycie zadanie 1. 

 

Polecenie 2. 

Zeszyt ćwiczeń, s. 62. z. 1. 

 

Polecenie 3. 

Jeśli chcesz, to poćwicz tabliczkę mnożenia. 

Gra:https://view.genial.ly/5ea88920aafd000da606c5f7/game-mnozenie-do-

100?fbclid=IwAR3PWZ7s_mdahzhKf30o-

MyC4mOOCVQ5hI8l_mMIzD5WOOVPvF6zWPQTxPI 

 

 

Edukacja przyrodnicza 

 

Notatka: 

Temat: Gospodarstwo wiejskie. 

 

1.) Jakie  zwierzęta żyją w wiejskiej zagrodzie? 

 

https://view.genial.ly/5ea88920aafd000da606c5f7/game-mnozenie-do-100?fbclid=IwAR3PWZ7s_mdahzhKf30o-MyC4mOOCVQ5hI8l_mMIzD5WOOVPvF6zWPQTxPI
https://view.genial.ly/5ea88920aafd000da606c5f7/game-mnozenie-do-100?fbclid=IwAR3PWZ7s_mdahzhKf30o-MyC4mOOCVQ5hI8l_mMIzD5WOOVPvF6zWPQTxPI
https://view.genial.ly/5ea88920aafd000da606c5f7/game-mnozenie-do-100?fbclid=IwAR3PWZ7s_mdahzhKf30o-MyC4mOOCVQ5hI8l_mMIzD5WOOVPvF6zWPQTxPI


a) Ssaki: konie, osły, alpaki, krowy, owce, kozy, świnie, króliki. 

b) Ptaki: pawie, bażanty, indyki, gęsi, kaczki, kury, perliczki. 

2.) Jaki jest sposób ich odżywiania? 

3.) Jakie znaczenie dla człowieka ma hodowla zwierząt? 

 

Polecenie: 

Obejrzyj prezentację i wykonaj ćwiczenia na s. 60 – 61.( krótko i zwięźle) 

 

https://www.facebook.com/107036274320228/photos/a.119054023118453/119128906444298/?type

=3&theater 

np. kura – kogut -  kurczątko 

wszystkożerne 

jaja, mięso 

 

Zajęcia rozwijające zainteresowania 

 

Temat: Podróżujemy po Polsce. 

 

Mimo wszelkich przeciwności, nadal realizujemy projekt,, Piękna nasza Polska cała”. Dzisiaj 

poznamy bliżej Mazowsze i Warszawę, naszą stolicę. Zapraszam do obejrzenia filmów, 

 prezentacji i gier. 

 

https://drive.google.com/file/d/1lwFOB3ryRLA-Cj71Q7WUXyFLNmE9KXBc/view 

https://view.genial.ly/5ea6af83da73ac0d8b084dcd/presentation-

mazowsze?fbclid=IwAR3xPiZarl0vnxmaT1D3V1VmERAxh2G__I-

tXacIBRnnOFZmGmxgmOWe1F0 

https://view.genial.ly/5ea7d57901f0ff0d27b5727f/presentation-spacer-po-

warszawie?fbclid=IwAR2EW-LxQjZ3Wsq2p-MD_wgyqFPezG2lhxwI1oI1lqw8Rv-

cbGETqWDGDf4 

 

Zajęcia świetlicowe 

 

Temat: Dzień strażaka 

 

   Dzień Strażaka, to święto, które w naszej szkole było zawsze obchodzone bardzo uroczyście . 

 Być może, ktoś z waszych bliski jest strażakiem. Nie zapomnijcie o życzeniach. 

   A teraz obejrzyjcie prezentację o tym trudnym i bardzo potrzebnym zawodzie. 

 

https://view.genial.ly/5ead26517b8ef50d76d20c7a/interactive-content-dzien-strazaka? 

https://www.facebook.com/107036274320228/photos/a.119054023118453/119128906444298/?type=3&theater
https://www.facebook.com/107036274320228/photos/a.119054023118453/119128906444298/?type=3&theater
https://drive.google.com/file/d/1lwFOB3ryRLA-Cj71Q7WUXyFLNmE9KXBc/view
https://view.genial.ly/5ea6af83da73ac0d8b084dcd/presentation-mazowsze?fbclid=IwAR3xPiZarl0vnxmaT1D3V1VmERAxh2G__I-tXacIBRnnOFZmGmxgmOWe1F0
https://view.genial.ly/5ea6af83da73ac0d8b084dcd/presentation-mazowsze?fbclid=IwAR3xPiZarl0vnxmaT1D3V1VmERAxh2G__I-tXacIBRnnOFZmGmxgmOWe1F0
https://view.genial.ly/5ea6af83da73ac0d8b084dcd/presentation-mazowsze?fbclid=IwAR3xPiZarl0vnxmaT1D3V1VmERAxh2G__I-tXacIBRnnOFZmGmxgmOWe1F0
https://view.genial.ly/5ea7d57901f0ff0d27b5727f/presentation-spacer-po-warszawie?fbclid=IwAR2EW-LxQjZ3Wsq2p-MD_wgyqFPezG2lhxwI1oI1lqw8Rv-cbGETqWDGDf4
https://view.genial.ly/5ea7d57901f0ff0d27b5727f/presentation-spacer-po-warszawie?fbclid=IwAR2EW-LxQjZ3Wsq2p-MD_wgyqFPezG2lhxwI1oI1lqw8Rv-cbGETqWDGDf4
https://view.genial.ly/5ea7d57901f0ff0d27b5727f/presentation-spacer-po-warszawie?fbclid=IwAR2EW-LxQjZ3Wsq2p-MD_wgyqFPezG2lhxwI1oI1lqw8Rv-cbGETqWDGDf4
https://view.genial.ly/5ead26517b8ef50d76d20c7a/interactive-content-dzien-strazaka?fbclid=IwAR2Wvv3QhHW7UfoG3VOY9DNgC_1WZKYuOv97SCUXq0mUH-vIROM8H-5LVt0

