
MATEMATYKA 

Temat: Siatki i modele brył. 

 Zapoznajcie się z lekcją. Chłopiec i dziewczynka zakładają okulary i prezentują Wam wiele brył 

od sześcianów które już pewnie znacie aż po stożek, który dopiero przed Wami. 

 Obejrzyjcie wszystkie prezentowane bryły, zwróćcie uwagę że bryła rozkłada się i powstaje 

siatka zbudowana z prostokątów i kwadratów lub innych figur płaskich. 

 https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-bryl/DnHwnFEw5 

 

 Jeśli macie jeszcze siłę wykonajcie dowolne zadania w zeszycie ćwiczeń. 

Powodzenia M.M 

PRZYRODA 

Wtorek 23.06.2020r. 

Temat: Odkrywamy tajemnice życia w wodzie i na lądzie - podsumowanie wiadomości. 

Dziś podsumowanie wiadomości z działu tajemnice życia w wodzie i na lądzie. Zapisz temat 

lekcji w zeszycie. Przeczytaj podsumowanie str. 202-204 

 

Czwartek 25.06.2020r. 

Temat: Bezpieczne wakacje. 

Moi Drodzy Dziś ostatnia lekcja biologii w tym roku szkolnym. Wakacje czas zacząć… 

Pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie, uważajcie na siebie. 

Do zobaczenia! 

Wasza Pani od biologii  

PLASTYKA 

Temat: Moje wymarzone wakacje 

 

Witam was na ostatnich zajęciach. Dzisiaj zaplanuj swoje wakacje. Marzenie może być całkiem 

fantastyczne ( podróż na bezludną wyspę) lub realne ( wakacje w mieście czy za granicą ) 

Wykonaj pracę dowolną techniką. Miłej pracy 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/siatki-i-modele-bryl/DnHwnFEw5


MUZYKA 

Temat: Piosenka na wakacje  

Witam was na ostatnich zajęciach. Dzisiaj zaśpiewamy piosenkę 

https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E 

 

  

Pracowałeś prawie rok 

Oszczędzałeś każdy zarobiony grosz 

By wyjechać gdzieś stąd - je-e-e... 

Musisz w końcu zresetować się 

Spakowana walizka dawno w kącie jest 

Wszyscy już czują, że... - je-e-e... 

 

Idą wakacje (u-o-o) 

Ciepłe lato jest o krok 

Nasze wakacje (u-o-o) 

Czekasz na nie cały rok 

Idą wakacje (u-o-o) 

Dzikie noce i słodkie dni 

To, co chcesz, się zdarzy 

W słońcu na plaży 

Poczuj ten gorący rytm 

 

Je-o, je-o 

Je-o, je-o 

Je-o (je-je-je-je-je-je), je-o 

Je-o, je-o 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BmbPAd4P93E


Możesz jechać, dokąd chcesz 

Morze, góry, Mazury, Kraków albo Hel 

Wszędzie tam cudnie jest - o tak! 

Nawet gdy na niebie słońca brak 

Każda nowa przygoda ma niezwykły smak 

Życie znów nabiera barw... - je-e... 

 

Idą wakacje (u-o-o) 

Ciepłe lato jest o krok 

Nasze wakacje (u-o-o) 

Czekasz na nie cały rok 

Idą wakacje (u-o-o) 

Dzikie noce, słodkie dni 

To, co chcesz, się zdarzy 

W słońcu na plaży 

Poczuj ten gorący rytm 

 

Je-o, je-o (x8) 

 

Idą wakacje (je-o, je-o) 

Ciepłe lato jest o krok (je-o, je-o) 

Nasze wakacje (je-o, je-o) 

Czekasz na nie cały rok (je-o, je-o) 

Idą wakacje (je-o, je-o) 

Dzikie noce, słodkie dni (je-o, je-o) 

Idą wakacje (je-o, je-o) 

Poczuj ten gorący rytm (je-o, je-o) 



 

Życzę wam cudownych i bezpiecznych wakacji. 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Topic: Podsumowanie całorocznej pracy. 

 

Dziś ostatnia lekcja przed wakacjami. Jeśli znajdziecie troszkę wolnego czasu i chęci polecam 

korzystać ze stron gdzie można pograć w różne gry i utrwalić słówka: 

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-a1/sets 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ 

 

A dla rozrywki Wasza ulubiona gra: 

http://www.disney--games.com/throw_olaf_627.html 

 

Dziękuję Wam i Waszym Rodzicom za wyrozumiałość, współpracę i zaangażowanie w trakcie 

nauczania zdalnego. Mam nadzieję, że zobaczymy się w szkole we wrześniu! A tymczasem, życzę 

Wam udanych, bezpiecznych i wesołych wakacji! Pozdrawiam  

https://quizlet.com/PearsonCentralEurope/folders/english-class-a1/sets
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/
http://www.disney--games.com/throw_olaf_627.html

