
Język polski 

Witajcie. 

Temat: Pisownia przymiotników złożonych.  

1. Zapoznajcie się z informacjami o pisowni przymiotników złożonych  - podręcznik str. 328 

2. Zredagujcie notatkę w zeszytach. 

3. Zróbcie zad. 1 i 2 str. 328. 

Pozdrawiam 😊 

D. Krupa 

 

Historia 

Witam! 

Temat: Osiągnięcia II Rzeczypospolitej. 

Przeczytaj tekst w podręczniku ze str. 255-259. 

Wpisz do zeszytu najważniejsze osiągnięcia Polski z lat 1918 – 1939. 

Powodzenia. 

 

Plastyka 

Temat: Rysujemy portret. 

Witam was dzisiaj nauczycie się jak poprawnie narysować portret. 

Oglądnij i spróbuj narysować w 

zeszycie https://www.youtube.com/watch?v=7kKJW8ZLcew  lub https://www.youtube.com/

watch?v=-gMMPSxaoxk 

 Dla chętnych  https://www.youtube.com/watch?v=uo7X5jAbM3g  miłej pracy 

 

Muzyka 

Temat: Opracowanie piosenki „ Pięknie żyć”. 

Witam dzisiaj posłuchaj https://www.youtube.com/watch?v=xd7Vu-ALZ2s 

Przed śpiewaniem trzeba się rozśpiewać https://www.youtube.com/watch?v=_ZPzhVUd79o 

Chcesz wiedzieć skąd ten świat, z jakich gwiazd on spadł? 

Skąd się wziął ksieżyc, ja i kwiat? 

Wciąż pytasz mnie, a ja ie wiem prawie nic. 

https://www.youtube.com/watch?v=7kKJW8ZLcew
https://www.youtube.com/watch?v=-gMMPSxaoxk
https://www.youtube.com/watch?v=-gMMPSxaoxk
https://www.youtube.com/watch?v=uo7X5jAbM3g
https://www.youtube.com/watch?v=xd7Vu-ALZ2s
https://www.youtube.com/watch?v=_ZPzhVUd79o


Może tylko tyle, że tak pięknie żyć! 

Pięknie żyć, znaczy kochać świat, 

Pięknie żyć: tak jak żyje ptak. 

Pięknie żyć, tańczyć tak jak wiatr, 

A Ziemi życzyć naj, jak najdłuższych lat! 

Chcesz znaleźć skarb i śnić najwspanialsze sny? 

Gdzie i jak? Ty podpowiesz mi. 

Jawa jak sen, jak baśń, czarodziejska nić, 

Jeśli mi podpowiesz, że tak pięknie żyć! 

Pięknie żyć, znaczy kochać świat, 

Pięknie żyć: tak jak żyje ptak. 

Pięknie żyć, tańczyć tak jak wiatr, 

A Ziemi życzyć naj, jak najdłuższych lat! 

Chcesz wiedzieć gdzie Twój śmiech, kiedy smutno ci? 

Gdzie ten klucz to zagadek drzwi? 

Masz serce tak, jak ja: czujesz jego rytm: 

Serce podpowiada, że tak pięknie żyć! 

Pięknie żyć, znaczy kochać świat, 

Pięknie żyć: tak jak żyje ptak. 

Pięknie żyć, tańczyć tak jak wiatr, 

A Ziemi życzyć naj, jak najdłuższych lat! 

Pięknie żyć, znaczy kochać świat, 

Pięknie żyć: tak jak żyje ptak. 

Pięknie żyć, tańczyć tak jak wiatr, 

A Ziemi życzyć naj, jak najdłuższych lat! 

Autorzy utworu: Anna Bernat 

  

Zaśpiewaj sam  podkład https://www.youtube.com/watch?v=-pDA2WCpezU 

Brawo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-pDA2WCpezU


Zajęcia rozwijające zainteresowania z geografii 

Temat: Pracujemy nad projektem "Moja miejscowość Słupiec". 

 Myślę, że projekt jest w trakcie realizacji i czekam na prace. 

 

 


