
Dzień dobry.
Dzisiejszy temat: Mój kraj – Polska.

Edukacja przyrodnicza
1. Obejrzyj film "Zakochaj się w Polsce"

https://www.youtube.com/watch?v=MSiC1YAuZWM
2. Narysuj na kartce papieru schemat domu, zapisz swoje skojarzenia swiązane z tym 

rysunkiem w jego wnętrzu.
3. Wybierz dowolny punkt na mapie Polski, zapisz go w zeszycie. Spróbuj określić odległość 

od miejscowości, w której mieszkasz do wybranego punktu, użyj do tego linijki. Następnie 
spróbuj wyszukać za pośrednictwem mapy googl odległość w kilometrach między 
miejscowością, w której mieszkasz, a wybranym punktem.

Edukacja polonistyczna
1. Otwórz podręcznik str. 14-15. Obejrzyj ilustracje. Opowiedz o miejscach, do których 

wybierają się dzieci. 
2. Spróbuj zaplanować swoją wymarzoną podróż. Gdzie byś chciał/a pojechać?
3. Wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 16-17, uzupełnij zdania odpowiednimi nalepkami, 

dokończ zdania wyrazami z ramki, podpisz fotografie, odczytaj z mapy Polski nazwy miast i
rzek, podkreśl nazwę stolicy, przepisz zdanie do zeszytu.

Zadanie dla chętnych
Przeczytaj poczytankę podręcznik str. 69. Przepisz do zeszytu dwa wybrane przez siebie zdania.

Edukacja matematyczna
1. Wykonaj obliczenia:

8+4=                      20-8=
13+5=                    14-5=
11+8=                    12-7=
10+6=                      8-2=
5+9=                        9-3=
3+8=                      17-8=

2. Wpisz liczby w wolne miejsca, tak aby wynik był prawidłowy.
....+....+....=20
....+....+....=15
....-....-....=6
....-....-....=11
....+....=19
....+....=7
....-....=3
....-....=13

Zadanie dla chętnych
Rozwiąż zadania tekstowe.
Tata Maćka wybrał się do sklepu, który był oddalony od domu o 3 km. Tata wrócił do domu 
okrężną drogą, która wynosiła 6 km. Ile kilometrów łącznie pokonał tata Maćka?
Działanie.................................................................
Odpowiedź...............................................................
W sklepie internetowym płyta z hymnem państwa polskiego wraz z przesyłką kosztuje 19zł. Oblicz,
jaki jest koszt przesyłki, skoro płyta kosztuje 9 zł.
Działanie.................................................................
Odpowiedź...............................................................



Edukacja muzyczna
1. Półnuta i cała nuta. Otwórz podręcznik str. 67, zwróć uwagę jak wygląda półnuta (otoczona 

niebieską pętlą) i cała nuta (otoczona pomarańczową pętlą). Zapamiętaj kształty oraz nazwy 
tych nut. Przypomnij sobie, jak rozpisywaliśmy nuty na tablicy w szkole. 

2. Jak myślisz? Z ilu ćwierćnut składa się cała nuta?
3. Wykonaj ćwiczeni 3 i 4 str. 62 ( ćwiczenia od polskiego).

Powodzenia
Patrycja Rosa


