
23IV- czwartek- ODWAGA NA CO DZIEŃ 

Język polski 

1.Co to są zdrobnienie? Powiedz swoje imię zdrobniale. 

2.Otwórz podręcznik polonistyczny str.32/33. Przeczytaj tekst. 

3. Udziel ustnie na pytania 

-Jakie postacie występują w opowiadaniu? 

-Czego bała się Hela? 

-Jak zachowała się dziewczynka? 

-Co powiedział Heli tata? 

-Kto poszedł z Helą na badania? 

-Jak zachowała się Hela i dlaczego? 

- Jakie zachowania miał na myśli tata, mówiąc: Największej odwagi potrzeba w codziennych, 

zwyczajnych sytuacjach? 

4. Otwórz ćwiczenia polonistyczne str.62/63 i wykonaj je. 

Środowisko 

1.Poznaj nowy  region Polski - obejrzyj film- 

https://view.genial.ly/5e8052ac50a0310d8c2d723b/interactive-image-krajobraz-

gorski?fbclid=IwAR1XYpnEekA0hySJ8COySIPxpK-wA1OjLaA81jA9x2vg2quuINNci2Nd8Us 

2. Otwórz podręcznik matematyczny str.36/37 i zapoznaj się z nowym krajobrazem  

4. Otwórz zeszyt z matematyki. Wypisz elementy krajobrazu. 

       W klasie 23 IV 

  Krajobraz górski 

- 

- 

-  

5. Otwórz podręcznik ( ćw. 3s.37) i ćwiczenie matematyczne (ćw. 2 str.36) . Na podstawie 

przeczytanych informacji wypisz zwierzęta i rośliny krajobrazu górskiego. 

Zwierzęta- 

Rośliny- 

https://view.genial.ly/5e8052ac50a0310d8c2d723b/interactive-image-krajobraz-gorski?fbclid=IwAR1XYpnEekA0hySJ8COySIPxpK-wA1OjLaA81jA9x2vg2quuINNci2Nd8Us
https://view.genial.ly/5e8052ac50a0310d8c2d723b/interactive-image-krajobraz-gorski?fbclid=IwAR1XYpnEekA0hySJ8COySIPxpK-wA1OjLaA81jA9x2vg2quuINNci2Nd8Us


 

6.Odczytywanie i zapisywanie nazw polskich gór na podstawie mapy.  

Polskie góry: Tatry, …….. 

7. Kto mieszka na Podhalu?- podręcznik matematyczny zad.2 str.36.Na podstawie tekstu udziel 

pisemnie odpowiedzi. 

-Jak się nazywają ludzie mieszkający w górach? 

-Jak się nazywają łąki znajdują się wysoko w górach? 

-Jakie zwierzęta wypasają górale na tych łąkach? 

-Jak się nazywa pasterz owiec? 

-Jak się nazywa ser, który górale robią z owczego mleka? 

8.  Opowiedz jak wygląda strój góralski. 

  

8. W zeszycie opisz wybrany strój. 

Przypomnij sobie i zatańcz https://www.youtube.com/watch?v=F_BDLYAfg7w 

9. Dla chętnych : Zrób album o wybranych górach. 

Zrób sobie krótką przerwę- idź do kuchni i napij się wody. Zrób 10 przysiadów. 

Matematyka 

1.Wykonaj zadania w podręczniku matematycznym str.38 oraz w licz ę str.56. 

2.Do zeszytu przepisz działania .Sprawdź obliczenia. Prawidłowe pomaluj na niebiesko. 

15-5=20     13+7=20       18+2=19        12+7=19      1 4+6=17  

https://www.youtube.com/watch?v=F_BDLYAfg7w


19-8=11      20-1=18       10+5=16        13-2=10         19-5=12      

18-4=14      11+9=20         11+3=17      20+0=20        20-6=1 

 

Informatyka Uczymy dzieci programować-zad#8 

 https://www.youtube.com/watch?v=xgA0Nq-bgLs 

 

 

TEST  -Co zapamiętałeś z dzisiejszej lekcji- rozwiąż samodzielnie. Jutro podam wyniki. 

Podkreśl ( zaznacz) prawidłowe odpowiedzi: 

1.Najwyższe góry w Polsce to: 

a)Bieszczady 

b) Sudety  

c) Tatry 

 2. Ludzie mieszkający w górach to:  

a) górale  

b) górnicy 

 c) strażnicy  

2.Gospodyni na Podhalu to:  

a) dziewczyna 

 b) gaździna 

 c) krakowianka  

3.Gospodarz posiadający stado owiec to: 

 a) strażak  

b) murarz  

c) baca  

4.Łąka, na której górale pasą owce, to: 

 a) pole 

https://www.youtube.com/watch?v=xgA0Nq-bgLs


 b) hala 

 c) potok 

 5.Chłopiec pasący owce na hali to:  

a)  juhas 

 b) giermek 

 c) rycerz 

6.Ser z owczego mleka wytwarzany przez górali to:  

a) twaróg  

b)oscypek  

c)ser żółty  

7.Najwyższy szczyt Tatr to:  

a) Rysy  

b) Giewont 

 c) Trzy  Korony 

 

Dla chętnych: 

Wykreślanka ekologiczna - https://learningapps.org/watch?v=pffmsk2yn18 

Ekologiczne memory- https://learningapps.org/watch?v=p67opzo2j20 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pffmsk2yn18
https://learningapps.org/watch?v=p67opzo2j20

