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Edukacja polonistyczna 

-   Ćwiczymy głośne, poprawne czytanie tekstów – podręcznik cz.4 str.84-85 : ,,Skargi Wisły” 

 oraz podręcznik cz.4 str.88-89 : ,,O królu Lesławie,o lesie i o skarbach”. 

-  Z tekstu  - podręcznik cz.4 str. 88-89- wypisać do zeszytu: 5 rzeczowników, 5 czasowników, 5 

przymiotników. 

-  Z tekstu – podręcznik cz.4 str. 88-89 - wypisać do zeszytu wszystkie nazwy roślin. 

 

Edukacja matematyczna 

-  Porównywanie i porządkowanie liczb w zakresie 100. 

Podręcznik cz.4 str.86: wykonujemy w zeszycie zadanie 5, 6.  

Ćwiczenia cz.4 str.- zad.1,2,3 str.72 

Dla chętnych: ćwiczenie 1, 2 str.72. 

-  Cztery działania na dziesiątkach. 

Podręcznik  cz.4 str.87- wykonujemy w zeszycie zadanie 3,4. 

Ćwiczenia cz. 4 zad. 1, 2 str. 73 

-  Dodawanie i odejmowanie typu : 60+4, 64-4, 64-60. 

Podręcznik cz.4 – wykonujemy w zeszycie zad. 1,2,4 str.92. 

Dla chętnych: podręcznik cz.4 str.92, zad.3, 5. 

-  Dodawanie i odejmowanie typu: 62+4,66-4. 

Podręcznik cz.4 str.93,  wykonujemy w zeszycie zad.1,2,3. 

Dla chętnych: podręcznik cz.4- wykonujemy w zeszycie zad. 3,5 str.93 

 Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 100 : https://www.matzoo.pl/, www.math.edu.pl/,  

https://szaloneliczby.pl/ 
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Edukacja przyrodnicza 

- Jak chronić powietrze? 

-  Czytamy tekst ,,Kwaśny deszcz” – podręcznik cz.4 str.82. 

Wykonujemy polecenie1,2,3,4 str.83 z podręcznika cz.4. 

Dla chętnych: ćwiczenia cz.4 str.66, zad.1,2. 

Ćwiczenia cz.4 , zad.3 str.66. 

-  Jak chronić wodę? 

Przeczytaj wiersz ,,Skargi Wisły”, podręcznik cz.4 str. 84- 85. 

Ćwiczenia cz.4 str. 68, zad.1,2,3. 

- Ćwiczenia cz.4 str.70 zad.6 i str.71 zad.7. 

Dla chętnych: ćwiczenia cz.4 str.68, zad.4,5 

-  Jak chronić rośliny? 

Przeczytaj opowiadanie ,,O królu Lesławie, o lesie i o skarbach” – podręcznik cz.4 str.88-89. 

Ćwiczenia cz.4  zad.1 str.78 

Dla chętnych: podręcznik str.79 zad. 2 , 3. 

- Jak chronić zwierzęta? 

Przeczytaj tekst ,,Ciężkie życie płazów” – podręcznik cz.4 str.90-91. 

Wykonujemy ustnie polecenie 1,2,3 – podręcznik cz.4 str. 91. 

Ćwiczenia cz.-  zad.1 str.78. 

Dla chętnych: ćwiczenia cz. 4 , zad.2,3 str.79. 

-  Jak chronić Ziemię? 

Przeczytaj tekst w podręczniku cz.4 str.94. 

Ćwiczenia cz.4 str.80, zad. 2 str.81, zad.3 str.82. 

Obejrzyj film edukacyjny  ,,Płazy” 

 Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=NM7cUXLBgKs 

 

Edukacja  plastyczna 

 Wykonanie ropuchy techniką orgiami  zgodnie z podaną instrukcją- ćwiczenia cz.4 str.79. 

https://www.youtube.com/watch?v=NM7cUXLBgKs


Edukacja muzyczna: 

Uczymy się piosenki  ,,Ziemia to wyspa zielona”. 

 Link do  piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA 

Słowa piosenki ,,Ziemia to wyspa zielona”: 

Nie warto mieszkad na Marsie,  

Nie warto mieszkad na Wenus.  

Na Ziemi jest życie ciekawsze,  

Powtarzam to każdemu.  

 

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

Wśród innych dalekich planet.  

To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

Więc musi byd bardzo zadbany.  

 

Chcę poznad życie delfinów  

I wiedzied co piszczy w trawie. 

Zachwycad się lotem motyla  

I z kotem móc się bawid.  

 

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

Wśród innych dalekich planet.  

To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

Więc musi byd bardzo zadbany.  

 

Posadźmy kwiatów tysiące.  

Posadźmy krzewy i drzewa,  

Niech z nieba uśmiecha się słooce,  

Pozwólmy ptakom śpiewad.  

 

Ref. 

Bo Ziemia to wyspa , to wyspa zielona,  

Wśród innych dalekich planet.  

To dom jest dla ludzi, dla ludzi i zwierząt,  

Więc musi byd bardzo zadbany. 

 

Wychowanie fizyczne: 

- Potańcz w ciągu tygodnia 2-3 razy do piosenki  ,,Chocolate” 

Link do filmu:   https://www.youtube.com/results?search_query=chocolate+choco+choco 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZQTnkXpcCA
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 Polecam również ciekawe ,, Ćwiczenia ruchowe dla dzieci. Mały sportowiec w domu”.  

Link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds 
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