
Piątek 24IV 

Język polski 

1.Ustal kolejność wydarzeń w opowiadaniu( str.32/33) na podstawie ćwiczenia 1 str.64( ćwiczenie 

polonistyczne) 

2. Zdania przepisz w ustalonej kolejności ( s ćwiczeniach) 

3. Wyjaśnij co to znaczy  honor, bohaterstwo 

4.Przepisz i dokończ zdania w zeszycie( język polski) używając powyższe wyrazy 

Jarek zachował się jak prawdziwy …………………….. . 

Wykazał się  ………………………….. . 

Kasia przyznała się  do winy, więc zachowała się ……………………………… . 

5. Uzupełnij zdania wyrazami ( ćwiczenie 2 i 3 str. 65) 

6.Tekst z ćw. 3 przepisz do zeszytu. 

7. Wyrazy z h przepisz do słowniczka 

9. Wykonaj ćwiczenie 1 str. 56( Piszę) 

Matematyka  

Obejrzyj film – metody dodawania 

 https://www.youtube.com/watch?v=w2Eo1s8CJeQ 

1.Wykonaj zadania str37( ćwiczenia matematyczne). 

2. Rozwiąż zadania( przepisz do zeszytu pytanie , wykonaj działanie i napisz odpowiedź) 

Zadanie1. 

 Na hali pasło się 59 owiec. Po chwili 20 odłączyło się od stada. Ile owiec zostało na hali? 

Zadanie 2. 

Kasia kupiła 21 oscypki, a Robert o 5 więcej. Ile oscypków kupił Robert? Ile oscypków kupili razem? 

Muzyka 

1. Posłuchaj- Tempo w muzyce- https://www.youtube.com/watch?v=YaBe5dxomLM 

 

2. Wykonaj zadania w karcie muzycznej str.26 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w2Eo1s8CJeQ
https://www.youtube.com/watch?v=YaBe5dxomLM


 

Zajęcia artystyczne 

Wykonaj inscenizację  (na dywanie lub na podwórku rozłożony jest szary arkusz papieru). 

Ktoś niech czyta wierz ,a ty jesteś bohaterem wiersza( możesz się  ucharakteryzować ) i 

robisz to co Jurek. Można  dorzucić  jeszcze plastikowe butelki, szklany słoik, puszkę po 

napojach.  Tworzy się wielkie dzikie wysypisko. Nagle przyszły dzieci( zaproś kogoś do 

zabawy) i ……….( wymyśl zakończenie- chodzi o posprzątanie). Prześlij mi zdjęcia. 

Wiersz „Sznurek Jurka” L. Szołdry 

Tuż za szkołą, bardzo blisko, 

kiedyś tam wyrzucił Jurek 

poplątany stary sznurek 

A nazajutrz obok sznurka 

od banana spadła skórka 

wyrzucona przez Karola. 

Tam też wkrótce Jaś i Ola 

wyrzucili bez wahania 

swoje torby po śniadaniach 

stos papierków po cukierkach 

wysypała tam Walerka 

Na papierki spadła ścierka,  

jakaś pusta bombonierka, 

I od lodów sto patyków 

pustych kubków moc z plastiku. 

Ot tak, od sznurka Jurka, 

wnet urosła śmieci górka, 

A z tej górki wielka góra, 

której szczyt utonął w chmurach 

Nie ma miejsca na boisko 

lecz śmietnisko mamy blisko 

 

2. Obejrzyj film- Dlaczego warto segregować śmieci- 

https://www.youtube.com/watch?v=nM0mH4FU0iE&feature=youtu.be 

3.Wykonaj pracę z wykorzystaniem odpadów- możesz skorzystać z tych pomysłów albo wymyśl  

https://www.youtube.com/watch?v=9Q7nKmbELJw 

https://www.youtube.com/watch?v=K3OopZKvBnc 

https://www.youtube.com/watch?v=tykmKY4kY4I 

https://www.youtube.com/watch?v=gdrMwkFo6Ao 

  Zabawa segregacja śmieci  https://learningapps.org/view10984166 

https://www.youtube.com/watch?v=nM0mH4FU0iE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9Q7nKmbELJw
https://www.youtube.com/watch?v=K3OopZKvBnc
https://www.youtube.com/watch?v=tykmKY4kY4I
https://www.youtube.com/watch?v=gdrMwkFo6Ao
https://learningapps.org/view10984166


 

 

Dla chętnych   

Układanie zdań   https://wordwall.net/pl/resource/1515703/uk%C5%82adanie-zda%C5%84 

Ćwiczymy pamięć- https://view.genial.ly/5e9af762b65e370dac6fe513 

 

 

https://wordwall.net/pl/resource/1515703/uk%C5%82adanie-zda%C5%84
https://view.genial.ly/5e9af762b65e370dac6fe513

