
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – 25 – 29 MAJA 2020 ROKU 

WSZYSTKIE INFORMACJE W WERSJI DLA DZIECI ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM 

https://padlet.com/martasp2020/revctrjsvu13xlfk 

 

 

PONIEDZIAŁEK,  25 MAJA 2020 ROKU  

Edukacja polonistyczna, plastyczna, społeczna, przyrodnicza  

1. Proszę otworzyć podręcznik do języka polskiego (część 4) na stronie 18 - 19  i przeczytać tekst 

Tomasza Szweda pod tytułem "Kto puka?". 

2. Proszę ustnie odpowiedzieć na pytania 1-4 znajdujące się pod tekstem na stronie 19. 

3. Proszę otworzyć ćwiczenia do języka polskiego (część 4) na stronie 20 i wykonać zadanie 1, 2, 3, 

oraz zadanie 4 ze strony 21. 

 

Edukacja matematyczna  

Dodawanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.                                                                    

Waga i ważenie - Proszę otworzyć ćwiczenia do matematyki na stronie 45  i zrobić  zadanie 1, 2 , 3, 4. 

 

Edukacja  przyrodnicza  

1. Proszę otworzyć podręcznik do języka polskiego (część 4) na stronie 20 - 21  i przeczytać tekst 

"Ptasie gniazda" oraz zobaczyć ilustracje. 

2. Proszę otworzyć ćwiczenia do języka polskiego (część 4) na stronie 22 i wykonać zadanie 5. 

 

  

WTOREK,  26 MAJA 2020 ROKU  

Edukacja polonistyczna, plastyczna, społeczna   

1. Wprowadzenie dwuznaku dź, Dź (dźwięk). 

2.  Proszę otworzyć podręcznik do języka polskiego (część 4) na stronie 22 i przeczytać tekst z tej 

strony. 

3. Proszę otworzyć ćwiczenia do języka polskiego (część 4) na stronie 23 i 24 i zrobić  zadania 1 -4. 

4. Utrwalamy grafomotorykę. Wykonaj ćwiczenia z kaligrafii (jeżeli nie można wydrukować proszę 

przepisać do zeszytu). 

 

Edukacja matematyczna 

Rozwiąż zadania znajdujące się na karcie pracy umieszczonej  na padlecie. 

Jeżeli nie możesz wydrukować, proszę przepisać do zeszytu przedmiotowego.  

https://padlet.com/martasp2020/revctrjsvu13xlfk


 

 

 

ŚRODA,  27  MAJA  2020 ROKU  

Edukacja polonistyczna, plastyczna, przyrodnicza, społeczna  

1. Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej dzi, Dzi.                                                                                         

2.  Proszę otworzyć podręcznik do języka polskiego (część 4) na stronie 23 i przeczytać tekst z tej 

strony. 

3. Proszę otworzyć ćwiczenia do języka polskiego (część 4) na stronie 25 i 26 i zrobić  zadania  1 - 4. 

4. Utrwalamy grafomotorykę. Wykonaj ćwiczenia z kaligrafii (jeżeli nie można wydrukować proszę 

przepisać do zeszytu). 

Edukacja matematyczna  

Proszę otworzyć ćwiczenia do matematyki na stronie 46 - 47  i zrobić  zadania 1 - 5. 

Wykonaj ćwiczenia interaktywne znajdujące się na padlecie. 

 

CZWARTEK,  28 MAJA 2020 ROKU  

Edukacja polonistyczna,  

1. Proszę otworzyć podręcznik do języka polskiego (część 4) na stronie 24   i przeczytać tekst: "Co 
fruwa, a co lata?". 
2. Proszę ustnie odpowiedzieć na pytania 1-3 znajdujące się pod tekstem na stronie 24. 
3. Proszę otworzyć podręcznik do języka polskiego (część 4) na stronie 25  i przeczytać tekst: "Ludzie 
jak ptaki". 
4. Proszę ustnie odpowiedzieć na pytania 1-3 znajdujące się pod tekstem na stronie 25. 
5. Proszę otworzyć ćwiczenia do języka polskiego (część 4) na stronie 27 - 28  i wykonać zadanie 1, 2,  

 

Edukacja przyrodnicza 

Proszę zobaczyć film pt.: „sekretne życie ptaków” (padlet). 

 

Edukacja matematyczna  

Proszę otworzyć ćwiczenia do matematyki na stronie 48 - 49  i zrobić  zadania 1 - 6. 

 

PIĄTEK,  29 MAJA 2020 ROKU  

Edukacja polonistyczna,  muzyczna, przyrodnicza, społeczna 

1. Proszę otworzyć podręcznik do języka polskiego (część 4) na stronie 26  - 27.   
2. Proszę ustnie odpowiedzieć na pytania: 1, 2 i 3 ze strony 26. 
 



3. Proszę pisemnie w zeszycie do języka polskiego zrobić zadanie 4, 5, 6 ze strony 27 - proszę zrobić 
zdjęcie i przesłać na ocenę. 

 

Edukacja matematyczna 

Sprawdzam siebie. 
Proszę otworzyć ćwiczenia do matematyki na stronie 50 - 51 i zrobić  zadania 1 - 8 i przesłać zdjęcie 
na ocenę. 

 

Dla chętnych: 

„Gram w szachy”; lekcja 2 (padlet). 


