
Dzień dobry! 

Kochani! Powoli zbliżamy się do końca roku szkolnego, ale musimy jeszcze troszkę 

popracować. Oto tematy lekcji na kolejne dni: 

Poniedziałek (8 czerwca 2020) 

Temat: Wakacje na fotografii. 

Przeczytaj wiersz „Czary-mary” ze str. 89 w podręczniku. W zeszycie do języka polskiego 

wykonaj ćw. 2 str. 89 (podręcznik). 

W zeszycie ćwiczeń do języka polskiego wykonaj ćw. 1 i 2 str. 91 i 92 (ćw. 1 prześlij do 

sprawdzenia). 

Matematyka: ćw. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 str. 100 i 101. 

Ustnie wykonaj zad. 1 str. 90, podręcznik. Jako pracę domową wykonaj zad. 2 str. 90  

z podręcznika (to zadanie prześlij na maila). 

WF: przez 20 minut wykonaj znane Ci ćwiczenia gimnastyczne z dowolnym przyborem 

(może to być skakanka, piłka, butelka z wodą itp.). 

 

Wtorek (9 czerwca 2020) 

Temat: Ach, ten tata! 

Przeczytaj tekst pt. „Mój tata jest programistą” ze str. 91 w podręczniku i naucz się go czytać. 

Ustnie odpowiedz na pytania: 

Kim był tata chłopca opisanego w opowiadaniu? 

Czym zajmują się programiści? 

Jaki program napisał tata dla swojego syna? 

W zeszycie ćwiczeń do języka polskiego wykonaj ćw. 1 i 2 str. 93. 

Technika: wykonaj z dostępnych materiałów laurkę dla taty, następnie wpisz do niej życzenia 

(przy pisaniu życzeń możesz skorzystać z tego, co napisałeś(aś) w ćw. 2 str. 93). Pamiętaj aby 

wręczyć laurkę swojemu tacie w dniu Jego święta 23 czerwca. 

Matematyka: ćw. 1, 2 i 3 str. 102 (przy ćw. 3 wystarczą obliczenia). 

Ze zbioru zadań dodatkowych wykonaj zad. 2 i 4 str. 29 (ćwiczenia ze zbioru dodatkowego 

prześlij na maila). 

 

Środa (10 czerwca) 

Temat: Przywitaj się z latem. 

Przeczytaj wiersze „Powoli dojrzewa lato” oraz „w świętojańską noc”, a także informację  

z ramki na temat nocy świętojańskiej ze str. 94 w podręczniku. Zapoznaj się z informacjami 

na temat ziół podanymi w podręczniku na str. 95 i obejrzyj ich zdjęcia. 

W zeszycie ćwiczeń do języka polskiego wykonaj ćw. 1 str. 94; ćw. 2 i 3 str. 95; ćw. 4 str. 96 

(przy wykonywaniu tego ćwiczenia skorzystaj ze zdjęć ziół, które znajdują się na str. 95  

w podręczniku); ćw. 5 i 6 str. 97 (przypominam, że części rośliny to: kwiaty, liście, łodyga, 

korzeń). 



Praca domowa: wypisz z wiersza pt. „Powoli dojrzewa lato” wszystkie wyrazy z rz i ułóż  

z nimi zdania (prześlij do sprawdzenia). 

Matematyka: w zeszycie do matematyki zapisz i wykonaj działania: 

200 + 300 =                            400 + 500 = 
900 − 700 =                            700 + 200 = 
600 − 500 =                            800 − 500 = 

Wykonaj ćw. 1 i 2 str. 103 oraz samokontrolę, tj. ćw. 1, 2, 3 i 4 str. 104. 

W ramach WF wykonaj krążenia ramion w przód i w tył po 10 razy, krążenia tułowia 10 razy, 

siad płaski – skłony do nóg wyprostowanych 10 razy, przysiady 20 razy, pajacyki 20 razy, 

podskoki raz na prawej nodze, raz na lewej po 10 razy, chód w miejscu z wysokim 

unoszeniem kolan 20 razy. 

 

Życzę owocnej pracy. Pozdrawiam 😊 Aldona Kozień 


