
Nauka to też ZABAWA 

Zadania od 27 do 30 kwietnia 

 

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……. 

 

Data, 27.04.2020 rok 

Edukacja polonistyczna 

  

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 1 

Podpisz polskich noblistów. Skorzystaj z podpowiedzi, które znajdują się 

powyżej. 

1.         2.      3. 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

Zadanie 2 

Przepisz podane zdania do zeszytu . Podkreśl w nich czasowniki na czerwono, a 

na zielono liczebniki. 

 

 

 

 

 

Zadanie 3 

Dopisz rzeczowniki według wzoru. Zaznacz na czerwono litery ą i ę. 

 

 

 

 



Zadanie 4 

Uzupełnij brakujące formy czasowników. Pamiętaj o pisowni liter ą i ę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja matematyczna 

Zad. 1 

Masz przed sobą pewne dane. Zapisz odpowiedzi w zeszycie na podstawie 

rysunku. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Odczytaj ile waży: lew, zebra oraz wielbłąd. 

b) Ile razem waży żubr i zebra? 

c) Które zwierzę jest najlżejsze? 



d) Które zwierzę waży najwięcej? 

 

 

Zadanie 2 

 

 

 

Zadanie 3 

 

 

 

 

Zadanie 4 

Uzupełnij działania. 

 

 

Zad. 5 

 

Data, 28.04.2020 rok 

Edukacja polonistyczna 

Zadanie 1.   

Obejrzyj film pt. Mistrz Matejko maluje historię-Rejtan. Upadek Polski. 

https://www.youtube.com/watch?v=OVXZk_8mh64  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OVXZk_8mh64


Zadanie 2 

Wykonaj zadania: 

 Uzupełnij tekst 

https://learningapps.org/watch?v=pwxk5u5x220  

 Odkrywanie obrazu  

https://learningapps.org/watch?v=ptqzby8e220  

 Dopasuj opis do fragmentu obrazu 

https://learningapps.org/watch?v=p2vhfz5tt20  

 

Edukacja matematyczna 

Zad. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonaj zapisy  w zeszycie. 

a) Które zwierzę waży najwięcej? 

b) Oblicz, o ile ton jest lżejsza orka od kaszalota. 

c)  

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pwxk5u5x220
https://learningapps.org/watch?v=ptqzby8e220
https://learningapps.org/watch?v=p2vhfz5tt20


 

Zad. 2 

 

Zad. 3 

 

Zad. 4 

 

Zajęcia komputerowe 

Postaraj się zdobyć 5 ananasów – kodowanie. 

https://www.matzoo.pl/lamiglowki/programowanie-obroty-poziom-1_68_486  

  

Data, 29.04.2020 rok 

Edukacja polonistyczna 

Zadanie 1 

Wysłuchaj legendy „O warszawskiej syrence”: 

https://www.youtube.com/watch?v=iid3EQOSSFw  

Zadanie 2 

Odpowiedz na pytania dotyczące legendy. 

 

 

https://www.matzoo.pl/lamiglowki/programowanie-obroty-poziom-1_68_486
https://www.youtube.com/watch?v=iid3EQOSSFw


Zadanie 3 

Ułóż w kolejności plan wydarzeń legendy i zapisz go w zeszycie.  

Pamiętaj – plan wydarzeń zapisujemy z numerkami: 1. ........................., 2. 

............................. itd.  

 

 Uwolnienie syreny przez Staszka.  

 Rozmowa rybaków o syrenie.  

 Złapanie syreny przez rybaków.  

 Rozmowa Syreny ze Staszkiem.  

 Zaplanowanie przez rybaków złowienia syreny i przekazania jej w 

darze księciu.  

 

Zadanie 4 

Wyszukaj w Internecie, jak wygląda herb Warszawy i narysuj go w zeszycie.  

 

Edukacja matematyczna 

Dziś dowiecie się ile lat to wiek. Na początek przypomnimy sobie zapisywanie 

liczb rzymskich. Będzie nam to potrzebne do zapisywania wieku.  

Zadanie 1 

Zapisz podane liczby za pomocą cyfr arabskich:  

I –  

IV –  

VI –  

X –  

XVIII –  

XX –  

 



Zadanie 2 

Zapisz podanie liczby za pomocą cyfr rzymskich:  

3 –  

5 –  

9 -  

13 –  

15 –  

19 -  

Zadanie 3 

Zapoznaj się z informacją :  

 

Zadanie 4 

 

 



Zadanie 5 

 

 Który wiek był wcześniej? Zapisz odpowiedź: 

 

Wychowanie fizyczne  

Zakręć kołem 10 razy i wylosuj ćwiczenia, które wykonasz! Powodzenia! 

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-

domu-%C4%87wiczenia  

 

Data 30. 04. 2020 r.  

Edukacja polonistyczna 

Zadanie 1 

Obejrzyj film pt. Spotkanie z mistrzem. Jan Matejko. Konstytucja 3 maja. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LceQYeW-

7uM&feature=emb_title 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%C4%87wiczenia
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LceQYeW-7uM&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=LceQYeW-7uM&feature=emb_title


Zadanie 2 

Wykonaj zadania: 

 Milionerzy - https://learningapps.org/watch?v=p201702g220 

 Dopasuj podpis - https://learningapps.org/watch?v=pjny5brpt20   

 Krzyżówka - https://learningapps.org/watch?v=p4qtfvaqc20  

Zadanie 3 

Wykonaj zadanie plastyczne: Zaprojektuj kartę tytułową konstytucji swojej 

klasy.  

https://www.zamek-krolewski.pl/__data/assets/pdf_file/0009/82368/Karta-

pracy,-konstytucja,-kl.1-3.pdf  

Zadanie 4  

Wykonaj flagę Polski – pamiętaj – 2 maja obchodzimy Święto Flagi! Jeżeli 

masz flagę w domu – wywieś ją na balkonie.  

1) Przygotować ½ kartki A4, czerwony papier (bibuła, krepina), słomkę, klej, nożyczki. 

2) Wykonanie: kartkę A4 przecinamy na pół, następnie jedną z połówek dzielimy kreską 

na 2 równe części. Czerwony papier rozrywamy na drobne kawałki. Następnie 

przyklejamy na dolnej części dosyć dokładnie zakrywając białe miejsca. Brzeg kartki 

smarujemy klejem i przyklejamy słomkę lekko zwijając papier. Flaga gotowa. 

Edukacja matematyczna 

Zadanie 1 

 

https://learningapps.org/watch?v=p201702g220
https://learningapps.org/watch?v=pjny5brpt20
https://learningapps.org/watch?v=p4qtfvaqc20
https://www.zamek-krolewski.pl/__data/assets/pdf_file/0009/82368/Karta-pracy,-konstytucja,-kl.1-3.pdf
https://www.zamek-krolewski.pl/__data/assets/pdf_file/0009/82368/Karta-pracy,-konstytucja,-kl.1-3.pdf


Zadanie 2  

 

Zadanie 3 

Skorzystaj z osi czasu i napisz, w którym wieku miało miejsce każde z 

wymienionych wydarzeń.  

 


