
29IV-środa – powtarzamy wiadomości

1.Dyktando ( treść dyktanda podam później. Niech ktoś  podyktuje , a potem mi 
prześle zdjęcie napisanego tekstu. Proszę nie poprawiać błędów).

2.Przyporządkuj podane poniżej wyrazy  w tabeli( możesz przerysować tabelkę 
lub ją wydrukować).

czerwony, linijka, kredka, myje, czysta, podziękowała, deska, poszła, jadł, wysoki,
szklanka, śmieszny, idę, piję, okrągły, zeszyt, soczysty, płaski, drzewo, 
sprzątaliśmy, widział, doniczka

Rzeczownik Czasownik Przymiotnik

  

Matematyka

Sprawdzamy swoje wiadomości i umiejętności – mnożenie i dzielenie w zakresie 30

( rozwiązania wpisz do zeszytu).

Zadanie 1. 

Do jednej bluzki potrzeba 5 guzików. Oblicz ile potrzeba guzików do:

 czterech bluzek – 

 trzech bluzek – 

sześciu bluzek-

Zadanie 2.  

Wpisz brakujące liczby lub znaki <, >.



3∙7…..25 5∙6…..21 ….. ∙4<12 5∙5 < ….. 3∙9…..28

12:6…..3 24:4…..9 …... :7>1 30:5 >….. 18:6 …..20

Zadanie 3. 

Wykonaj obliczenia. Zaznacz zielonym kolorem  prawidłowe wyniki.

3∙8 5∙4 9∙3 7∙3 16:4 25:5 28:4 10:5 4∙6 27:9
24 32 28 19 6 4 8 3 24 5
26 20 27 21 4 5 7 2 18 3

Zadanie 4. 

Marta jada śniadania razem z mamą, tatą i dwiema siostrami. Każdy zjada po 4 kanapki. Ile 
kanapek zjada rodzina podczas jednego śniadania?

Obliczenie 

Odpowiedź: 

Zadanie 5. 
W sklepiku szkolnym można kupić różne przekąski. Oblicz ile trzeba zapłacić za jabłka, 
banany, rogaliki w takiej liczbie, jaka jest podana w tabeli. 

CENNIK LICZBA 
PRZEKĄSEK

1 jabłko –  2zł 7

1 banan – 3zł 9

1 rogalik 4 zł 8

Obliczenia:
 jabłka – 

 banany –
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.
 rogaliki – 

Zadanie 6. 

Mama upiekła na święta 28 czekoladowych muffinek. Rozłożyła je po tyle samo na 4 
talerzach. Ile muffinek było na jednym talerzu?

Obliczenie 

Odpowiedź: 

Przygotuj na jutro białą i czerwoną kartkę, 4 patyczki, 
nożyczki, dobry klej. Będziemy robić chorągiewki.

Osoby, które się nie łączą muszą je też wykonać i przysłać mi zdjęcie 
zrobionych prac.


