
Poniedziałek 

30.03.20 r. 

Dzień dobry! Zaczynamy nowy tydzień.  

Odwaga na co dzień 

Przygotuj podręczniki, ćwiczenia, zeszyty i przybory.  

Edukacja polonistyczna: 

1. Czy znasz imiona, w których pojawia się litra ó, u, ż, rz, h lub ch? Umiesz podać 

zdrobnienie od tych imion np.; Henryk to Henio? Spróbuj utworzyć kilka zdrobnień. 

Udało się? Brawo. 

2. Otwórz ćwiczenia do j. polskiego. Wykonaj zadanie 1 i 2. Dokładnie przeczytaj 

polecenia. Pamiętaj o staranności wykonywania zadań. 

3. Jak inaczej możesz określić, że zadanie jest łatwe lub trudne? Wykonaj ćw. 3 str. 62 i 

ćw. 5 na str.63. 

4. Zastanów się teraz  z czym Ci się kojarzy odwaga. Podaj przykłady odwagi znane Ci z 

życia, a także z literatury lub filmu. Jakim innymi słowami możesz zastąpić wyraz 

odwaga? 

5. Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 32. Przeczytaj głośno opowiadanie i 

odpowiedz na pytania ze str. 33. Porozmawiaj z rodzicami na temat odwagi. 

6. Teraz ułóż i zapisz zdanie w ćw. 4 str.66. 

7.  Chwila na relaks. Poćwicz zumbę z panią Karoliną. https://youtu.be/dhWq8Yty1V0. 

Edukacja przyrodnicza 

1. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=W7LAmW_FA9w  .Jak myślisz, 

gdzie możemy usłyszeć taką muzykę? Zwróć uwagę na instrument. To są dudy. 

2. Teraz w wyszukiwarce internetowej wpisz hasło : mapa Polski. Poszukaj na mapie 

nazwy polskich gór i głośno odczytaj ich nazwy. Zwróć uwagę na pisownię.  

3. Otwórz podręcznik przyrodniczo – matematyczny na str. 36 – 37.  Jakie cechy ma 

krajobraz górski? Czym różni się od krajobrazu nizinnego? Przeczytaj informacje z 

zadania 2 i 3. Opowiedz rodzicom, czego dowiedziałeś się o górach.  

4. Wykonaj ćw. 1 str.36 ( ćwiczenia matematyczne). 

5. Obejrzy krótkie filmy o Tatrach. https://www.youtube.com/watch?v=uz9K80Ys5A0  

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

 Projekt na ten tydzień: Wykonaj w tym tygodniu plakat na temat krajobrazu 

górskiego. Poszukaj informacji o zwierzętach i roślinach górskich. Możesz wkleić 

ilustracje, narysować, napisać ciekawostki. Pamiętaj! Gotową pracę włóż do swojej 

teczki z zadaniami. 

 

                                                                                 Miłego dnia 
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