
1.06.20 r. 

J. polski Balonowe różności 

Podręcznik str. 61. Przeczytaj wiersz „Podniebna podróż”, a potem przepisz go bardzo 

starannie do zeszytu.  

Matematyka 

Ćwiczenia str. 95. 

WF 

Wykonaj skoki jednonóż (czyli na jednej nodze) i obunóż, po 20 razy. Powtarzaj codziennie. 

Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam dużo zdrowia i nie zadaję nic więcej.       

2.06.20 r. 

J. polski Balonowe różności 

Podręcznik str. 61, 62. Przeczytaj opowiadanie „Nadęty jak balon”. Zastanów się nad 

postępowaniem taty i Kacpra. Który z nich był nadęty jak balon? Odpowiedź napisz w 

zeszycie. Pamiętaj o uzasadnieniu.  

Ćwiczenia str. 100, 101. 

Matematyka 

Podręcznik str. 100 – zadanie 1, 2 ustnie, zadanie 3 i 4 w zeszycie. 

3.06.20 r.  

J. polski Lotnicze podróże  

Podręcznik str. 63 – 64 przeczytaj tekst i wykonaj w zeszycie polecenie 3 str.64. 

Ćwiczenia str. 102. 

Przyroda 

Wykonaj doświadczenie z balonem (polecenie 3 str.65 podręcznik). Poszukaj i zapisz w 

zeszycie, jakie są rodzaje samolotów i do czego są wykorzystywane.                                                                                                          

Matematyka 

Podręcznik str. 101 zadanie 1, 3 i 4 ustnie, zadanie 5 w zeszycie. 

Ćwiczenia str. 96. 

Muzyka  

Naucz się piosenki „Ja mam ciocię w samolocie”.  

https://www.youtube.com/watch?v=NK-rEI_6O2w 

4.06.20 r. 

https://www.youtube.com/watch?v=NK-rEI_6O2w


J. polski Loty w kosmos 

Podręcznik str. 66, 67 przeczytaj. Zapisz w zeszycie nazwy planet Układu Słonecznego. Zacznij 

od planety najbliżej Słońca. 

Ćwiczenia str. 103 – 104. 

Matematyka 

Ćwiczenia str. 97 – 98. 

Zaj. komputerowe 

Narysuj w wybranym programie komputerowym swoje planety w Układzie Słonecznym. 

Wymyśl im nazwy, możesz nadać ciekawe kształty. Pamiętaj, co jest najważniejsze w tym 

układzie. Wyślij zdjęcie do 6 maja. 

5.06.20 r. 

J. polski Port lotniczy  

Podręcznik str. 68, 69 – przeczytaj. Wykonaj w zeszycie polecenie 1 str. 69.  

Przepisz: 

Na lotnisku znajdują się: hala dworca, tablice informacyjne, stanowiska odprawy bagażowej i 

paszportowej, samoloty, specjalne rękawy dla pasażerów, autobusy dowożące do 

samolotów, pasy startowe, wieża kontrolna, hangary.  

Ćwiczenia str. 105. 

Matematyka 

Podręcznik str. 104 i 105 – pobaw się i poukładaj. Wykonane zadanie 5 str. 105 sfotografuj i 

wyślij wychowawcy. 

Ćwiczenia str. 99 – 100. 

Plastyka-technika 

Praca do wyboru na jeden z tematów. 

• Wykonaj wydzierankę na temat „Kosmiczne podróżne”. Jeśli nie masz kolorowego 

papieru możesz wykorzystać makulaturę. Zdjęcie wyślij do 7 maja. 

 

• Zbuduj rakietę z rolek po papierze i ręcznikach. Rolki oklej kolorowym papierem lub 

pomaluj. Możesz wykorzystać folię aluminiową. Zdjęcie wyślij do 7 maja. 

 

 

 

 


