
Nauka to też ZABAWA 

Zadania od 25 do 29 maja 

 

PRZYPOMINAJKA 

Drogie Dzieci pamiętajcie, że zadania, które robicie w 

zeszycie. Mają taką formę. 

Przykład 

W domu 

Podkreślamy na zielono                             

                                                                                                                19.03.2020 rok 

                                                                                                                19 III 2020 rok 

                                                                                                           19 kwietnia 2020 r. 

Godzina 14:30 

 

I tutaj jest zadanie……. 

 

Drogie dzieci, 

1. Kolejny tydzień pracy w ćwiczeniach. Przy każdym ćwiczeniu 

będziecie mieli napisane, na której stronie znajduje się zadanie. 

Wykonujecie zadania w ćwiczeniach.  

Natomiast niektóre zadania będą wymagały pracy  w zeszycie. Czytaj 

uważnie każde zadanie i postępuj zgodnie ze wskazówkami. 

2. Pamiętaj o podlewaniu i obserwacji swojej cebuli . 

Data, 25.05.2020 rok 

Edukacja polonistyczna 

 

 

 



Przypominajka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zad.1/37 cz.5 język polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODRĘCZNIK str.54-55 

Przeczytaj podany tekst. Następnie wykonaj dwa ćwiczenia poniżej. 

Zadanie 3/38 oraz 4/38 cz.5 język polski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Edukacja matematyczna 

 

Zadanie 3/26 cz.5 matematyka 

 

 

 

Zadanie 4, 5, 6/27 cz.5 matematyka 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data, 26.05.2020 rok 

DZIEŃ Z MOJĄ MAMĄ 

Drogi Uczniu, 

Na pewno pamiętasz, że dzisiaj jest DZIEŃ MAMY. To czas kiedy spędzisz go 

ze swoją mamusią….. Wykorzystaj go z mamą najlepiej jak potraficie.  

Zróbcie to na co macie ochotę.  

 

Oto pomysł jak można wyglądać Wasz dzień: 

 

1. Na dzień dobry zrób mamie kolorową kanapkę na śniadanie. 

2. Poniżej są dwa wierszyki. Jeden dla córki, a drugi dla syna. Naucz się 

czytać wybrany wierszyk i przeczytaj go pięknie swojej mamie.  

Wiersz dla mamy od córki 



W dniu twojego święta 

Stoję tutaj uśmiechnięta. 

Uśmiechnięta i nieśmiała, 

Ze wzruszenia drżąca cała. 

Chciałabym powiedzieć ładnie, 

Co w serduszku leży na dnie, 

Lecz mi pięknych słów brakuje, 

Droga mamo, wiesz co czuję. 

Przyjmij więc życzenia moje, 

Od twojej córeczki, od pociechy twojej.    

 

Wiersz dla mamy od syna 

Życzenia zdrowia przymnij od syna 

Za Twe trudy, za życie samo 

Za moje zdrowie dzięki Ci mamo 

Niech Twoje życie w spokoju płynie 

A to, co gorsze niech Cię ominie 

Niech się spełnią wszystkie marzenia 

Takie są twego syna życzenia...  

 

3. Wyściskaj mamę i złóż życzenia od serca.  

4. Po południu jak mama wróci z pracy podaj mamie kapcie i zrób herbatkę. 

5. Wybierz, to co mama lubi najbardziej robić razem z Tobą i zróbcie to 

razem 

Hmmmm…. może wspólny film….. może wspólna gra….. może wspólna 

książka….. może wspólne pogaduchy…… może wspólny spacer i lody. 

6. Wieczorem jak będziesz szedł spać nie zapomnij powiedzieć mamie 

„Kocham Cię”! 



 

Data, 27.05.2020 rok 

Edukacja polonistyczna 

PODRĘCZNIK str.60-61 

Przeczytaj samodzielnie, bądź z pomocą osoby dorosłej podany tekst.  

Wykonaj zadanie 2 w ćwiczeniach na stronie 40. 

Zadanie 2/40, ćwiczenia cz.5 – język polski 

 

 

 

 

 

 

Edukacja matematyczna 

Zadanie 1, 2, 3, 4/32  ćwiczenia cz.5 – matematyka 

Wykonaj wszystkie zadania w zeszycie. 



 

Data, 28.05.2020 rok 

Edukacja polonistyczna 

Zadanie 1. Podręcznik s. 62 – 63 

Przeczytaj wiersz „Drzewo pokoju” Ewy Skarżyńskiej.  

Zadanie 1/44 

 



Zadanie 2:  

Obejrzyj filmik – zajawkę do reportażu dotyczącą życia dzieci na świecie:  

https://www.youtube.com/watch?v=lXXsAajTMw8  

Zadanie 4, 5/45: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lXXsAajTMw8


Zadanie 6:  

Posłuchaj piosenki „Kolorowe dzieci” i spróbuj nauczyć się jej śpiewać   

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4&t=7s  

 

Edukacja matematyczna 

Zadanie 1,2 / 35 

 

Zadanie 5/35 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4&t=7s


Zadanie 8/36 

 

 

Wychowanie fizyczne 

Wykonaj wylosowane ćwiczenia: 

https://wordwall.net/pl/resource/1547556/wychowanie-fizyczne  

 

Data, 29. 05. 2020 r.  

Edukacja polonistyczna 

Zadanie 1.  

Przeczytaj informacje o Januszu Korczaku - podręcznik s. 64.  

Obejrzyj filmiki dotyczący życia Korczaka: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=wBZ1Mcqx8lg  

https://www.youtube.com/watch?v=XJkP0fJSE1g  

Opowiedz rodzicom o życiu Janusza Korczaka, jaki był i co przez całe swoje 

życie robił dla dzieci. Odpowiedz w zeszycie na pytanie: czy Janusz Korczak 

może być wzorem do naśladowania i dlaczego? 

 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1547556/wychowanie-fizyczne
https://www.youtube.com/watch?v=HBKfFuyOclY
https://www.youtube.com/watch?v=wBZ1Mcqx8lg
https://www.youtube.com/watch?v=XJkP0fJSE1g


Zadanie 2.  

Przeczytaj fragment opowiadania „Król Maciuś I” podręcznik s. 65-67 i 

wykonaj zadania:  

Zadanie 1 /46 

 

Zadanie 4,5,6 / 47 



 

Edukacja matematyczna 

Zadanie 2/36 

Przypominajka: iloczyn to wynik MNOŻENIA, iloraz to wynik 

DZIELENIA.  

 

 

 

 



Zadanie 6,7/37  

 


