
30IV – czwartek - Majowe  Święta Narodowe 

Język polski 

1. Obejrzyj prezentację  „To jest mój kraj” –

https://www.youtube.com/watch?v=jnV_yEm8G1U

-przypomnij sobie piosenkę „ Jestem Polakiem”

-   https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM  

2.Przeczytaj tekst 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://www.youtube.com/watch?v=jnV_yEm8G1U




3. W zeszycie dokończ zdania  

Moja  ojczyzna to:   ………………………………………………………………………

Stolicą Polski jest ……………………………………………………………..

4. Zapoznaj się z majowymi świętami

5. Obejrzyj film „ Majowe święta” 
https://view.genial.ly/5ea1a3a842b8b70da813f697/presentation-swieta-majowe-
kilka-informacji?fbclid=IwAR0ZYyGcclhqjzQGnNyAMCfsUn67ciuUEt6Qt-
HwKmSdKl9nXN8CWk3gilw

6.W zeszycie zapisz    

Święta Majowe

7. Przeczytaj informacje                                                               

https://view.genial.ly/5ea1a3a842b8b70da813f697/presentation-swieta-majowe-kilka-informacji?fbclid=IwAR0ZYyGcclhqjzQGnNyAMCfsUn67ciuUEt6Qt-HwKmSdKl9nXN8CWk3gilw
https://view.genial.ly/5ea1a3a842b8b70da813f697/presentation-swieta-majowe-kilka-informacji?fbclid=IwAR0ZYyGcclhqjzQGnNyAMCfsUn67ciuUEt6Qt-HwKmSdKl9nXN8CWk3gilw
https://view.genial.ly/5ea1a3a842b8b70da813f697/presentation-swieta-majowe-kilka-informacji?fbclid=IwAR0ZYyGcclhqjzQGnNyAMCfsUn67ciuUEt6Qt-HwKmSdKl9nXN8CWk3gilw


Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie 
zwany 1 Maja to międzynarodowe święto klasy robotniczej obchodzone 
corocznie 1 maja od 1890 roku.         W Polsce Święto Pracy jest świętem 
państwowym od 1950 roku. Święto wprowadziła w 1889 roku II 
Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce w 
pierwszych dniach maja 1886 roku w Chicago, w Stanach Zjednoczonych 
podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz 
wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

Przepisz zdanie i dokończ- uzupełnij nazwę święta na podstawie tekstu.

1 Maja  obchodzimy      …………………………………..   .

8. Przeczytaj uważnie. 

Każde państwo ma swoją flagę narodową. Polska flaga jest biało -czerwona. Barwy 
te nazywamy barwami narodowymi.

-  Święto flagi prezentacja - https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk

- Przeczytaj wiersz. Wykonaj kolejne polecenia( datę i zdanie przepisz do zeszytu)

Barwy ojczyste
Czesław Janczarski

Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie.
A na tej fladze biel jest i czerwień.

https://www.youtube.com/watch?v=AMi7DWaQsVk


Czerwień to miłość, biel – serce czyste…
Piękne są nasze barwy ojczyste.

2 maj- Święto Flagi

 Jestem Polakiem, a moje barwy narodowe to : 

 - Narysuj flagę w zeszycie i pokoloruj .

- Udziel ustnie odpowiedzi -Gdzie się wiesza flagi?

9. Przeczytaj.

 3 maja obchodzimy Święto Konstytucji. Zostało wprowadzone na 
pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791r.  



Co obchodzimy 3 maja?( napisz odpowiedź w zeszycie)

 3 maja  obchodzimy ………………………………………. .

  9. Przypomnij sobie symbole narodowe



Matematyka 

1.Rozwiąż zadania .Pytania, rozwiązanie i odpowiedź zapisz w zeszycie

Zadanie 1 

Klasa I zrobiła 18 chorągiewek, klasa II 28 a klas III 38. O ile mniej zrobiła 
klasa I od III? O ile więcej chorągiewek zrobiła klasa III od klasy II?

Zadanie 2

Chłopcy zrobili 31 chorągiewek , a dziewczynki o 8 więcej. Ile chorągiewek 
zrobiły dziewczynki? Ile chorągiewek zrobiły dzieci?

2. Wykonaj zadania  w Liczę str. 57.

Informatyka

1.Uczymy dzieci programować .Koduj z nami zadanie 9- 
https://www.youtube.com/watch?v=3e3kcKUDArg

Technika – propozycje prac z okazji świąt . Wybierz prace i wykonaj.

https://www.youtube.com/watch?v=8bgNCQzWUDI

https://www.youtube.com/watch?v=sMSephIxvp0

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

Dla chętnych 

Obejrzyj prezentację:    Majowe święta-  
https://view.genial.ly/5e98c3028a1e5e0e205fc56e/video-presentation-majowe-
swieta-prezenacja-multimedialna-ewa-pilarska?
fbclid=IwAR3oVeGIU9h0Rnf3nU6XlKI8ZXCdLLcnll2WnfbXkkepU0UlRrZWCGQnhg8

puzzle matematyczno-patriotyczne- 

https://view.genial.ly/5ea5b0bb9c52390da1c2e2bb/game-puzzle-patriotyzm?
fbclid=IwAR1DEFHhzjsoM-svEx-Gt9C6Y8bqHysFGectoTXua8VxK_BachgQaqTc7sQ

https://view.genial.ly/5ea5b0bb9c52390da1c2e2bb/game-puzzle-patriotyzm?fbclid=IwAR1DEFHhzjsoM-svEx-Gt9C6Y8bqHysFGectoTXua8VxK_BachgQaqTc7sQ
https://view.genial.ly/5ea5b0bb9c52390da1c2e2bb/game-puzzle-patriotyzm?fbclid=IwAR1DEFHhzjsoM-svEx-Gt9C6Y8bqHysFGectoTXua8VxK_BachgQaqTc7sQ
https://view.genial.ly/5e98c3028a1e5e0e205fc56e/video-presentation-majowe-swieta-prezenacja-multimedialna-ewa-pilarska?fbclid=IwAR3oVeGIU9h0Rnf3nU6XlKI8ZXCdLLcnll2WnfbXkkepU0UlRrZWCGQnhg8
https://view.genial.ly/5e98c3028a1e5e0e205fc56e/video-presentation-majowe-swieta-prezenacja-multimedialna-ewa-pilarska?fbclid=IwAR3oVeGIU9h0Rnf3nU6XlKI8ZXCdLLcnll2WnfbXkkepU0UlRrZWCGQnhg8
https://view.genial.ly/5e98c3028a1e5e0e205fc56e/video-presentation-majowe-swieta-prezenacja-multimedialna-ewa-pilarska?fbclid=IwAR3oVeGIU9h0Rnf3nU6XlKI8ZXCdLLcnll2WnfbXkkepU0UlRrZWCGQnhg8
https://www.youtube.com/watch?v=_LUXtKfpeYY
https://www.youtube.com/watch?v=sMSephIxvp0
https://www.youtube.com/watch?v=8bgNCQzWUDI
https://www.youtube.com/watch?v=3e3kcKUDArg



