
13V - środa   Przeczenie „ nie”

Język polski

1.Przeczytaj tekst ( naucz się pięknie czytać i prześlij mi filmik)

Tomek ma brązowe włosy i nosi okulary. Szkła okularów lekko powiększają
i tak duże oczy Tomka, przez co wydaje się być stale czymś zdziwiony. Tak
naprawdę Tomek często bywa zamyślony. Kiedy tylko może, korzysta ze 
swojego podręcznego komputera. To prezent od rodziców. Dokładnie o 
takim marzył już od jakiegoś czasu. Pewnego dnia, laptopa pokazał mu 
brat jego kolegi. Wcześniej Tomek wiele czytał na temat komputerów i 
śledził wszelkie informacje w telewizji, bo elektroniką Tomek interesował 
się właściwie odkąd pamiętał. Ale od początku... 

Piotrek to najlepszy kolega Tomka. Obaj mieszkają na tym samym osiedlu. 
Któregoś wieczoru, jak to bywało w zwyczaju, Tomek wpadł do Piotrka, 
żeby wymienić się komiksami. W tamtym czasie obydwaj chłopcy 
zaczytywali się powieściami graficznymi. To właśnie przy jednej z takich 
okazji Piotrek wspomniał Tomkowi, że jego starszy brat kupił sobie 
komputer. Brat Piotrka ma na imię Rafał. Był od chłopców dużo starszy i 
już studiował. Podobno przez całe wakacje gdzieś pracował, żeby móc 
odłożyć pieniądze. Komputery Tomek znał ze szkoły. Uczniowie używali ich
na niektórych lekcjach, ale kiedy Tomek usłyszał, że brat Piotrka kupił 
laptopa, zabłyszczały mu oczy. Tomek miał mnóstwo pytań, na większość 
których Piotrek nie umiał odpowiedzieć. Dlatego zdecydował, że najlepiej 
będzie pójść do Rafała i zapytać, czy mogą obejrzeć jego najnowszy zakup.
Rafał roześmiał się serdecznie, widząc ciekawe spojrzenia obu chłopców i 
od razu przywołał ich ręką do siebie. Przed nim na biurku stał laptop. Rafał 
co prawda był w trakcie instalacji potrzebnego mu oprogramowania, ale 
obiecał Tomkowi odpowiedzieć na wszystkie jego pytania. Już po chwili był 
szczerze zdziwiony precyzyjnością, czyli dokładnością poruszanych kwestii.
Od razu było widać, że Tomek miał już sporą wiedzę o komputerach. 

Dziś, Tomek w swoim laptopie ma różne gry i ćwiczenia. Często ogląda 
krótkie, zabawne filmiki oraz zdjęcia. Lubi też kontaktować się ze swoimi 
koleżankami i kolegami poprzez różne strony internetowe przeznaczone 
dla dzieci. Nosi plecak, do którego chowa swojego laptopa w drodze z 
domu do szkoły i ze szkoły do domu. Poza tym, gdyby to tylko było 
możliwe, prawie cały czas trzymałby go przed sobą. Jednak pani Małgosia 
mu na to nie pozwala. A pani Małgosia wie, co mówi, jest wychowawczynią
klasy, do której uczęszcza Tomek.

Udziel prawidłowe odpowiedzi( nie przepisujemy do zeszytu)



1. Czym interesował się Tomek?

-elektroniką 

-botaniką 

-muzyką

2. Czym wymieniali się Tomek i Piotrek?

-kolekcjonerskimi kartami 

-komiksami 

-żołnierzykami 

3. Kim był Rafał?

-młodszym kolegą Piotrka 

-bratem kolegi Tomka 

-wujkiem Piotrka 

4. Tomek:

-ma robota 

-ma laptopa 

-ma kojota 

5. Skąd Tomek ma laptopa?

-dostał od rodziców 

-kupił sobie po wakacjach 

-dostał w prezencie od babci 

6. Tomek:

-nosi okulary 

-ma aparat na zębach 

-nosi ulubioną czapkę 

7. Tomek chowa swojego laptopa:



-w drodze ze sklepu do domu 

-w drodze ze szkoły do kina 

-w drodze z domu do szkoły 

8. Tomek:

-ogląda zabawne filmiki oraz zdjęcia 

-ściąga na sprawdzianie od koleżanki 

-przygląda się pracy swojego taty 

9. Pani Małgosia:

-jest koleżanką Tomka 

-jest wychowawczynią Tomka 

-jest sekretarką w szkole Tomka

2. Wypisz z pierwszej części tekstu po cztery czasowniki i przymiotniki (do zeszytu).

3.W ćwiczeniu polonistycznym wykonaj ćwiczenia na str. 8-9.

4.Zapisz na kolorowo w zeszycie

Nie z czasownikami piszemy oddzielnie.

nie rysuje, nie biega

Nie z przymiotnikami piszemy razem.

nieładny, niemiły

5. Ćwiczenie- przepisz, a następnie uzupełnij zdania wyrażeniami:

nie pójdzie, nie widziała, nie upiecze, nie spotka

Ania ……………. dzisiaj do szkoły, bo boli ją ucho i ma katar.
Mama ………… ciasta, bo popsuł się piekarnik. 
Kobieta ………….. nadjeżdżającego samochodu.
Antek … …………się z Jasiem, bo musi odrabiać lekcje.

6.Wykonaj w Piszę ćwiczenie 2 i 3 str. 61

Matematyka

1.Licz setkami do 1000 i zapisz w zeszycie



100,200, ………………..

2.Zapisz działania w zeszycie matematycznym i oblicz

100+100=        100+200=       100+300=        100+400=         100+500=         
100+600=      100+700=     100+800=          100+900=

3.Wykonaj zadania  w podręczniku matematycznym str. 51 , w Liczę str. 63  oraz 
zadania str.48 w ćwiczeniach matematycznych.

Dla chętnych

Sudoku - https://view.genial.ly/5eb93f0d8a39780d0f676404

Utrwalamy pisownię z przeczeniem nie- 
https://wordwall.net/pl/resource/1457338/pisownia-nie-z-czasownikiem-i-
przymiotnikiem

Dodawanie i odejmowanie pełnymi setkami- 
https://wordwall.net/pl/resource/1047600/matematyka/dodawanie-i-
odejmowanie-pe%C5%82nymi-setkami
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