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Temat dnia: Wywiad z rodziną 

 

Dzisiaj na zajęciach: 

 Przypomnisz sobie zasady zapisywania dialogu.  

 Będziesz ćwiczył umiejętność zadawania pytań. 

 Przygotujesz pytania do wybranej osoby ze swojej rodziny i przeprowadzisz z nią 

wywiad. 

 Poćwiczysz logiczne myślenie w zabawach matematycznych. 

Edukacja polonistyczna: 

1. Zastanów się i powiedz, co możemy wspólnie robić z mamą, tatą, siostrą, bratem, · a 

co z dziadkiem i babcią. 

2. Dzisiaj przygotujesz pytania do wywiadu z dowolną osobą w swojej rodzinie. Pomyśl, 

o czym trzeba pamiętać, przygotowując pytania do wywiadu? Jak wygląda poprawnie 

zbudowane pytanie? Czy o wszystko wypada pytać przeprowadzając wywiad? O co 

należałoby zapytać? 

3.  Otwórz zeszyt do j. polskiego. Zapisz dzisiejszą datę i temat: Układamy wywiad.  

4. Zapisz pytania do swojego wywiadu, np.: 

 Jak się pan/pani nazywa?  

 Jaki zawód pani/pan wykonuje?  

 Czy lubi pani/pan swoją pracę?  

 Co jest interesującego w pani/pana pracy?  

 Co sprawia pani/panu największą radość?  

 Co lubi pan/pani robić w domu?  

 Czym się pani/pan interesuje? 

5. Pod każdym pytaniem zapisz odpowiedź, jaką usłyszałeś od bliskiej Ci osoby. 

6. Przepisz wywiad z wybraną osobą pięknym i starannym pismem do zeszytu.  

Sprawdź czy nie popełniłeś błędów ortograficznych. 

! Zrobione zadanie prześlij na moją skrzynkę mailową. 

 

Edukacja matematyczna: 

 

1. Otwórz zeszyt do matematyki ( w kratkę). Zapisz datę i temat: Gry i zabawy 

matematyczne.   

 

2. W pola kwadratu wpisz liczby od 1 do 9 tak, aby suma liczb w każdym rzędzie, · w 

każdej kolumnie i na obu przekątnych była taka sama. Taki kwadrat nazywamy 



magicznym, ponieważ suma w każdym rzędzie poziomym i pionowym oraz po skosie 

jest taka sama. Główkuj, miłej zabawy. 
 

 

   

   

   

 

3. Rozwiąż poniższe zadania. Czytaj uważnie i obliczaj.  

 Marchewek jest 1 kg, a ziemniaków o 6 kg więcej. Ile jest kilogramów 

ziemniaków? Ile jest razem kilogramów warzyw? 

 Ile ważą 4 torebki cukru po 1 kg każda?  

 Jabłek jest 5 kg, a pomarańczy o 9 kg więcej. Ile jest kilogramów pomarańczy? 

Ile jest razem kilogramów owoców? 

4. Ułóż pięć działań na dodawanie i pięć działań na odejmowanie. W działaniach 

powinny znaleźć się liczby dwu i trzycyfrowe. 

5. Ułóż i napisz treść zadania do podanego działania: 35 zł – 12 zł =__ . Rozwiąż je. 

6. Ułóż 5 działań na mnożenie i 5 na dzielenie. 

 

Wychowanie fizyczne: 

1. Ćwiczenia i zabawy ze skakanką. 

Dzisiaj w ramach zajęć ruchowych proponuję Ci różne ćwiczenia i skoki na skakance. Są 

to świetne ćwiczenia rozwijające koordynację ruchową i wytrzymałość. Jeśli nie masz w 

domu skakanki możesz użyć dłuższej liny lub kabla (ok. 1,5 m). Do chłopców: może wydaje 

Wam się, że to zabawa tylko dla dziewcząt. Nic bardziej mylnego. Wszyscy sportowcy 

ćwiczą na skakance, a przede wszystkim, co na pewno Was zdziwi bokserzy. Tak, tak jest 

ona w ich treningu bardzo często używana. A więc skakanki do rąk i do dzieła. Ćwiczcie, jak 

na poniższym filmiku, pamiętajcie tylko o swoim bezpieczeństwie. 

https://www.youtube.com/watch?v=vP8EjcvDT3k&t=72s  

Język angielski z dzisiejszego dnia będzie dodany jutro.     

    

Miłego i spokojnego dnia p. Kasia Raczyk. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vP8EjcvDT3k&t=72s

