
11 maja 

Edukacja polonistyczna 
Temat: Poszukujemy wspólnych cech dobroci i piękna. 

1.) Zdarzenia, czas i miejsce akcji w "Bajce" o małej księżniczce. 

2.) Wspólne cechy piękna i dobroci. 

Polecenie 1 . 

Zapoznajcie się z tekstem "Bajki" Henryka Sienkiewicza. s. - 56 – 57. 

Nauczcie się pięknie czytać tę opowieść. 

Zastanówcie się, co odpowiedzielibyście na pytania, 

które są zamieszczone pod czytanką. 

Dla przypomnienia proszę obejrzeć baśń. 

https://www.youtube.com/watch?v=G9ZNuWGoKsE 

Polecenie 2. 

Opowiedzcie treść „Bajki”,w sposób jak najbardziej interesujący, osobie, 

którą bardzo lubicie. W swoim opowiadaniu uwzględnijcie 

wszystkie najważniejsze wydarzenia. 

Polecenie 3. 

Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń na s. 29 - 30. 
 
Edukacja matematyczna 
Temat: To już potrafię! 

Powtórzenie i utrwalenie wiadomości i umiejętności 

dotyczących obliczeń wagowych i odległości. 

Polecenie: 

Przeczytaj trzykrotnie, ze zrozumieniem zadania w zeszycie ćwiczeń, 

s. 66 – 67, podkreśl dane. 

Jeżeli czegoś nie zrozumiałeś, to poproś o pomoc kogoś dorosłego. 
 
Edukacja przyrodnicza 
Temat: Stolice, osobliwości i zabytki Polski. 

Polecenie 1. 

Przeczytaj informacje w podręczniku na temat ciekawostek 

z różnych regionów Polski. s. - 58 – 59. 

Polecenie 2. 

Wyszukaj w internecie i zapisz w zeszycie 

własną ciekawostkę dotyczącą Polski. 

Polecenie 3. 

Zapisz w zeszycie swój adres. 

Podaj też ciekawostkę dotyczącą twojego regionu. 

Polecenie 4. 

Rozwiąż krzyżówkę w zeszycie ćwiczeń, s. 68.( NA OCENĘ). 
 
Zajęcia rozwijające zainteresowania 
Temat: Krajobrazy Polski. 

Na dzisiejszych zajęciach przypomnimy sobie niezwykłe 

i piękne krainy geograficzne Polski. Czas wyruszyć na wycieczkę. 

https://bit.ly/2WhsARW 

https://bit.ly/3dqXjBE 
 
Zajęcia świetlicowe 
Temat: Maj – miesiącem książki. 

https://www.youtube.com/watch?v=1g8LubYjMsA 

Piosenka o książce 
Konstanty Ildefons Gałczyński 

Chcemy książki, co życiu pomaga, bohaterów wesołych jak słońce, takiej, żeby ją brać do plecaka na wycieczkę 

nad morze szumiące. 

Z książki płynie odwaga, książka życiu pomaga, chcemy książek jak słońce i piosenek jak wiatr. 

https://www.youtube.com/watch?v=PQIUum3zDfY 

https://www.youtube.com/watch?v=BehV1UbZXaE 



Gdy już dowiedzieliście się, w jaki sposób powstaje książka i jakie są zasady jej użytkowania, 

to teraz wykonajcie swoją malutką książeczkę, 

w której możecie zapisywać niezwykłe opowieści. 

https://www.youtube.com/watch?v=sXR4OxY2TaI 

Obejrzyjcie prezentację, może skorzystacie z podanych pomysłów i zrobicie również zakładkę do książki. 

http://tiny.cc/rnntoz 
 


