
Nauka to też ZABAWA 

Zadania od 30 marca do 03 kwietnia 

 

 

 

Przypominajka – jak zapisać w zeszycie prawidłowo  

 
 podkreślamy temat na zielono przy linijce 

                W domu                                                                                                 

                                                                               30.03.2020 rok 

                 30 III 2020 rok 

Godzina wykonywania zadania  

Ćw. 4/4 

 

 

podkreślamy  na zielono przy linijce 

Data, 30.03.2020 rok 

Ćwiczenia język polski  

 Ćw. 4/4  

 Ułóż po jednym zdaniu w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym w 

zeszycie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenia matematyka 

  Wzoruj się na tych ćwiczeniach, przy wykonywaniu dwóch zadań 

poniżej a i b. 

 

a) Narysuj swoją drogę dojścia żółwia do miski. Zmierz linijką długości 

poszczególnych odcinków drogi żółwia i zapisz je w centymetrach.  Zamień 

centymetry na minimetry. 

 

b) Wybierz z piórnika dwie kredki różnej długości.  Zmierz długości tych 

kredek. Zapisz je w centymetrach i minimetrach. 

 

 

 Ćw. 6/4 

 

 

 

 

 

 



 Ćw. 7/4  

 

 

 

 

 

 

Data, 31.03.2020 rok 

Ćwiczenia język polski  

 Obejrzyj filmik, a następnie wykonaj ćwiczenia. 

https://youtu.be/eh3lZSvUZtc 

 Z podanych czasowników w filmiku ułóż zdania. Zapisz je w zeszycie. 

 Wypisz czasowniki z podręcznika strona 7 do zeszytu.  

Ćwiczenia matematyka 

 Wykonaj dwa ćwiczenia w zeszycie. 

 

 

https://youtu.be/eh3lZSvUZtc


Ćwiczenia zajęcia komputerowe 

 Napisz zaproszenie na swoje urodziny do koleżanki/kolegi. Możesz 

wykorzystać wzór poniżej. 

 

Zaproszenie 

 

Serdecznie zapraszam ………….na moje…….. urodziny, które odbędą  

                                     ( imię gościa)                (ile lat kończę?) 

się………………….. w godzinach od ………….do ………w moim  

            (kiedy?) 

ogrodzie, przy moim domu ulica……….. 

 

Będzie mi miło gościć Ciebie 

…………………… 

(podpis solenizanta) 

 

Data, 01.04.2020 rok 

Ćwiczenie 1 

Posłuchaj opowiadania Grzegorza Kasdepkego „Poszedłem czy poszłem?” 

https://www.youtube.com/watch?v=oC5GlpcZ694&feature=youtu.be  

Odpowiedz ustnie na pytania:  

 Jaki błąd językowy popełnił Kuba? 

 Jaki błąd językowy popełniła Buba? 

 Wyjaśnij, na czym polegał żart Buby? 

https://www.youtube.com/watch?v=oC5GlpcZ694&feature=youtu.be


Ćwiczenie 2 

Uzupełnij zdania. Wpisz wyrazy z ramki w odpowiednich formach. Przepisz 

zdania do zeszytu.  

Ćwiczenie 3 

W każdym zdaniu zamień żeńską formę czasownika na męską, a męską – na 

żeńską. Zapisz w zeszycie utworzone zdania.  

Ćwiczenie 4 

Oblicz działania zgonie z instrukcją. Przepisz działania do zeszytu, zaznacz 

odpowiednimi kolorami – metry na zielono, centymetry na czerwono, milimetry 

na niebiesko (jak w przykładzie).  



 

 

Zapisz obliczenia do zeszytu.  

 

 

Data,02. 04. 2020 r.  

Ćwiczenia w-f 

Wykonaj ćwiczenia (rozłóż je w czasie – nie wszystkie naraz). 

 Bieg w miejscu (30 sek) 

 Bieg z kolanami wysoko  (30 sek) 

 Bieg z piętami do pośladków (30 sek) 

 Krążenia ramion do przodu  w biegu w miejscu (30 sek) 

 Krążenia ramion do tyłu w biegu w miejscu (30 sek) 



 Pajacyki (30sek) 

 Krążenia głowy (30 sek) 

 Krążenia bioder (30 sek) 

 Krążenia nadgarstków i kostek (30 sek) 

 Skłony do nóg złączonych (10 powtórzeń) 

 Skłony  do rozkroku (10 powtórzeń) 

 

Ćwiczenie 1 

Przeczytaj na głos wiersz W. Chotomskiej „O poecie i biedronce”. 

Był sobie jeden poeta blady, 

który miał w biurku różne szuflady, 

a w tych szufladach chował zapasy: 

w pierwszej – przecinki, w drugiej – nawiasy, 

w trzeciej – średniki, w czwartej – myślniki, 

w piątej – dwukropki i wykrzykniki, 

znaki pytania, kropek pół kilo 

i cudzysłowów niemałą ilość. 

 

A że porządek miał w tych szufladach, 

bardzo porządne wiersze układał. 

Tutaj ! dał dla okrasy, 

tam jakieś słowo ujął w ( ), 

nagłym , przecinał zdania 

lub stawiał po nich ? 

 

Ponieważ myślał, pisząc wierszyki, 

często do wierszy wstawiał – –, 



czasem „”, czasem : 

i nie żałował na końcu … 

 

W sto dni napisał sto pięknych wierszy. 

Chciał właśnie zacząć pisać sto pierwszy, 

lecz mu w szufladach zabrakło zapasów –  

nie miał przecinków, nie miał nawiasów, 

nie miał średników, nie miał myślników, 

nie miał dwukropków i wykrzykników. 

 

Z pustej szuflady pustką powiało –  

tylko w niej siedem kropek zostało. 

Poeta wiersza napisać nie mógł, 

chciał złamać pióro, ale się przemógł, 

więc prędko pióro włożył w kieszonkę, 

a z siedmiu kropek zrobił... BIEDRONKĘ. 
 

Ćwiczenie 3 

Odpowiedz w zeszycie na pytania – całym zdaniem. Pamiętaj o dużej literze na 

początku zdania i kropce na końcu: 

1. Jaki był poeta? 

2. Ile wierszy napisał poeta? 

3. Co poeta trzymał w trzeciej szufladzie? 

4. Co poeta zrobił z siedmiu kropek? 

Ćwiczenie 4  

Wstaw odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu zdań:  ?,  .  lub  ! . Przepisz 

zdania do zeszytu. Na czerwono podkreśl zdanie oznajmujące, na zielono – 

pytające, na niebiesko – rozkazujące.  

 Co zjadłbyś dzisiaj na śniadanie 



 Uciekajmy stąd jak najprędzej 

 Od jutra zamierzam dbać o porządek w swoim pokoju  

 

Ćwiczenie 5 

 

Rozwiąż zadanie. Przepisz działania do zeszytu.  

 
 

 

Ćwiczenie 6 

Przepisz działania do zeszytu. Zwróć uwagę na jednostki! Nie zapominaj o ich 

zapisywaniu w działaniu.  

 
 

Ćwiczenie 7 

Oblicz obwód kwadratu, którego bok ma długość 5 cm 2 mm.  

 

 
Przypominajka! 

Obwód kwadratu liczymy mnożąc długość boku razy 4. Na 

przykład: 

Bok kwadratu wynosi 4 cm 1 mm. Obwód: 

4 cm 1 mm • 4 = 16 cm 4 mm 



Data, 03. 04. 2020 r.  

 

Ćwiczenie 1 

 

Wysłuchaj fragmentu lektury „Rany Julek! O tym jak Julian Tuwim został 

poetą” i uzupełnij w zeszycie metryczkę lektury.  

https://www.youtube.com/watch?v=ekg9Bq-A2aA&feature=youtu.be  

 

Autor: .............................................................. 

Tytuł: .............................................................. 

Miejsce akcji: .............................................................. 

Bohaterowie: .............................................................. 

 

Ćwiczenie 2 

Przepisz starannie do zeszytu fragment wiersza J. Tuwima „Ptasie radio”. Staraj 

się pisać jak najdokładniej, na to będę zwracała uwagę. Zaznacz na czerwono 

WSZYSTKIE znaki interpunkcyjne.  

 

 
 

Ćwiczenie 3 

 

Posłuchaj wiersza J. Tuwima „O panu Tralalińskim” i uzupełnij na jego 

podstawie dane pana Tralalińskiego. Przepisz do zeszytu.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=idC1DO-CgMU  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ekg9Bq-A2aA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=idC1DO-CgMU


 
 

Ćwiczenie 4 

Zamień w zdaniach czasowniki na czas przeszły. Zapisz w zeszycie:  

 

1. On mieszka. – ..................................... 

2. Ona pracuje. – .................................... 

3.  On klaszcze.  – ................................... 

4. Ona maluje. – ........................................ 

5. Ono pisze. - ............................................ 
 

Ćwiczenie 5 

 

Wykonaj pracę techniczno - plastyczną „Moje imię”.  

 

Na górze kartki napisz swoje imię. Następnie wyklej je dowolnymi suchymi 

produktami: kaszą, mąką, ryżem, ziarnami kawy itp.  

Pod spodem narysują kontur swojego ulubionego zwierzaka i również wyklej 

ziarnami. Używamy kleju Magic lub podobnego – żeby ziarenka się trzymały. 

Inspiracją może być filmik:  

 https://www.youtube.com/watch?v=OYn2AHTRSRw&t=560s  

 

Wyklejanie literek do imienia:  

https://www.youtube.com/watch?v=OYn2AHTRSRw&t=560s


 
 

 

Przykładowa praca - sowa:  

 
 

 

 

 


