
Witam Wszystkich! Oto ostatnie lekcje w tym roku szkolnym: 

Poniedziałek (15 czerwca 2020) 

Temat: Wakacyjne rady. 

Przeczytaj wiersz pt. „Głupawki” ze str. 97 w podręczniku. Zastanów się nad tym, jakie 

niebezpieczeństwa grożą Wam w czasie wakacji. 

W zeszycie do języka polskiego zapisz: 

WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 

W zeszycie ćwiczeń do języka polskiego wykonaj ćw. 1 i 2 str. 98 (ćw. 1 możesz przesłać na 

maila). 

Muzyka: odszukaj w Internecie i zapoznaj się z piosenką „Wakacje”, sł. i muz. J. Kucharczyk. 

Matematyka: ćw. 1 i 2 str. 105. 

W zeszycie do matematyki wykonaj zad. 1 i 2 str. 98 z podręcznika. 

WF: https://m.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc 

 

Piątek (19 czerwca 2020) 

Temat: Wakacje i już! 

Przeczytaj opowiadanie pt. „Zuch Zuzanka” ze str. 99 i 100 w podręczniku (tekst tego 

opowiadania będzie przesłany zdjęciem na naszej grupie messengerowej). 

W zeszycie ćwiczeń do języka polskiego wykonaj ćw. 1 i 2 str. 99. 

Plastyka: wykonaj pracę plastyczną pt. „Moje wymarzone wakacje” – technika dowolna. 

Matematyka: ćw. 1, 2 i 3 str. 106. 

 

Poniedziałek (22 czerwca 2020) 

Temat: Wakacje i już! cd. 

W zeszycie do języka polskiego zapisz: 

W górach należy wędrować po wyznaczonych szlakach. 

Można kąpać się tylko w wyznaczonych i strzeżonych kąpieliskach. 

W upalne dni zakładamy czapkę z daszkiem lub kapelusz, aby chronić głowę przed słońcem. 

Podczas wycieczki nigdy nie oddalamy się od grupy. 

Zdania prześlij na maila. 

Matematyka: w zeszycie do matematyki rozwiąż zadania (prześlij je na maila): 

Zadanie 1 

W hurtowni było 800 kg cukierków. W ciągu dnia sprzedano 200 kg cukierków. Ile kg 

cukierków pozostało w hurtowni? 

https://m.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc


Zadanie 2 

We wrześniu do stołówki szkolnej zakupiono 400 kg jabłek, a w listopadzie dokupiono 

jeszcze 300 kg. Ile kg jabłek zakupiono razem do stołówki? 

WF: wykonaj przez 20 minut dowolne ćwiczenia gimnastyczne. 

 

Wtorek (23 czerwca 2020) 

Temat: Małe co nieco. 

W zeszycie ćwiczeń do języka polskiego wykonaj ćw.1 str. 100. 

Matematyka: ćw. 1 i 2 str. 107. 

 

Środa (24 czerwca 2020) 

Temat: Utrwalamy wiadomości. 

W ćwiczeniach usprawniających czytanie i pisanie wykonaj ćw. 13 str. 48 oraz ćw. 14 i 15 

str. 49. 

Matematyka: w zbiorze zadań dodatkowych wykonaj zad. 5, 6 i 7 str. 30 i zad. 4 i 5 str. 36. 

WF: wykonaj przez 20 minut dowolne ćwiczenia gimnastyczne. 

 

Czwartek (25 czerwca 2020) 

Temat: Wakacyjne zabawy. 

W zeszycie do języka polskiego zapisz tekst: 

Kończy się rok szkolny. 

Wkrótce wyjedziemy nad morze i w góry. 

Będziemy spacerować w lesie i zbierać jagody. 

W ciepłe dni wykąpiemy się w rzece. 

Poznamy wiele ciekawych miejsc. 

Przywieziemy do domu pamiątki i różne skarby. 

Matematyka: w zbiorze zadań dodatkowych wykonaj zad. 9, 10 i 11 str. 54 oraz zad. 1, 2 i 3 

str. 60. 

Zajęcia komputerowe: w edytorze tekstu przepisz krótki fragment z dowolnie wybranej przez 

siebie książki lub wiersza. 

 

Drodzy Uczniowie! W piątek spotkamy się na rozdaniu świadectw, ale już dziś chciałabym 

życzyć Wam bezpiecznych i udanych wakacji!!! 😊 Pozdrawiam Was serdecznie i do 

zobaczenia w dniu zakończenia roku szkolnego. 

Aldona Kozień 


