
22 czerwca Powtarzamy wiadomości 

J.polski 

Przepisz do zeszytu uzupełniając brakującymi literami ę lub ą.                                                                  

Dzieci wyj…ły kanapki i wyszły na przerw… . Dziewczynki wzi…ły gum… i zacz…ły skakać. Chłopcy 

wyj…li z szafki piłk... i rozpocz…li gr… w siatkówk… . Pani stan…ła obok, żeby pilnować porz…dku. 

Uważnie przygl…dała si.. graj…cym i biegaj…cym. Na szcz…ście zawsze dzieci s… tak grzeczne, że pani 

też może na przerwie odpocz…ć.                                                                                                  

Matematyka 

Zbiór zadań str. 66 – 68 zadanie 1, 2, 3, 4, 5. 

WF 

Poćwicz z najbliższymi:   https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY 

                                            https://www.youtube.com/watch?v=U2-l87iDqU8 

 

23 czerwca Utrwalamy wiadomości 

J. polski 

Wykonaj zadania z dwóch dowolnych stron w „Ćwiczeniach ortograficzno-gramatycznych”. 

Matematyka        

Zapisz działania i oblicz:  

• Do liczby 42 dodaj iloraz liczb 72 i 8. 

• Od liczby 84 odejmij iloczyn liczb 7 i 6. 

• Do ilorazu liczb 45 i 9 dodaj iloczyn liczb 7 i 3. 

• Od iloczynu liczb 7 i 5 odejmij iloraz liczb 24 i 8. 

• Do ilorazu liczb 72 i 8 dodaj ich różnicę.  

• Od iloczynu liczb 10 i 5 odejmij ich iloraz. 

Przyroda  

Uzupełnij tabelkę wyrazami związanymi z podanymi kontynentami. 

Wyrazy: żyrafa, Polska, kangur, ryż, koala, kowboj, Chiny, lew, euro, Nowy Jork, Indianie, Niemiec, 

Japonia, zebra, Unia Europejska. 

Europa  

Azja  

Afryka  

Ameryka  

Australia  

 

WF 

Wykonaj dowolne ćwiczenia gimnastyczne przez 15 – 20 minut.  

https://www.youtube.com/watch?v=Y4lnJz2BTJY
https://www.youtube.com/watch?v=U2-l87iDqU8


 

24 czerwca Małe co nieco 

J. polski 

Przeczytaj, przepisz zdania do zeszytu, a potem wykonaj polecenia. 

Dzieci bawią się w podchody tuż obok ogródka pani Justyny. Zosia ma na sobie strój Indianki. Była w 

nim na zabawie karnawałowej. Kazik wpina sobie we włosy kilka ptasich piór, a Agatka maluje sobie i 

młodszemu bratu Jaśkowi kredkami na twarzy kolorowe paski. Teraz wódz Adaś daje znak do 

odpoczynku. Wszyscy siadają w kręgu. Marcel i Krzyś zaczynają nucić indiańską melodię. Pani Justyna 

patrzy na dzieci z podziwem. 

• Napisz w kolejności alfabetycznej imiona wymienione w tekście. 

• Wypisz z tekstu 3 czasowniki w liczbie pojedynczej i 3 czasowniki w liczbie mnogiej. 

• Wypisz wyrazy z „ó” i uzasadnij ich pisownię. 

Matematyka 

Zbiór zadań str. 77 i 78. 

Zaj. komputerowe  

Do wyboru jedno z poleceń. 

➢ Wybierz dowolny tekst z trudnościami ortograficznymi i napisz go w programie Word. 

Zaznacz kolorami lub odpowiednią czcionką wszystkie trudne wyrazy (czyli te z ó, rz, ż, ch czy 

h). Musi być co najmniej 10 zdań.  

➢ Napisz w programie Word list do swojego nauczyciela. Ozdób list najpiękniej jak potrafisz. I 

nie zapomnij o wysłaniu! 

 

25 czerwca Wakacje! 

J. polski 

Ułóż i napisz w zeszycie co najmniej 6 zdań rozkazujących na temat bezpiecznych wakacji.  Pamiętaj o 

wykrzykniku!  

Matematyka 

Rozwiąż zadania: 

1. Ogrodnik przygotował do sprzedaży 129 doniczek z begoniami i czterokrotnie więcej doniczek 

z pelargoniami. Ile doniczek z kwiatami przygotował ogrodnik? 

 

2. Wpisz brakujące liczby:               75 – 3 ∙ ….. = 54                              392 + ….. : 8 = 388 

Plastyka 

Wykonaj wyklejankę z kolorowej makulatury na temat: Lato czeka - wakacje.                                    

Wyślij wychowawcy na pamiątkę.  

 

Do zobaczenia w dniu zakończenia roku szkolnego!       


