
Poniedziałek, 1.06 

J. polski 

Mamy swoje marzenia 

Przeczytaj wiersz – podręcznik str. 52. 

Wykonaj zadania z ćwiczeń str.54 - 55, zad.1 - 3, zad.1 z kropką ustnie. 

Dzień Dziecka – bajki, opowiadanie, gry i zabawy online: bajkowy zakątek, Pisupisu, 

digipuzzle, codeorg. 

Posłuchaj i naucz się piosenki M. Jeżowskiej – „Wszystkie dzieci nasze są” - 

https://www.youtube.com/watch?v=HnssMcCpO70 

 

Wtorek, 2.06 

J. polski 

Dobry doktor 

Przeczytaj opowiadanie – podręcznik str.54 – 55. 

Zastanów się kim była babcia, gdzie się wychowywała jako mała dziewczynka? 

Wykonaj zadania 1 – 4 z ćwiczeń ze str.56 – 57. 

Wykonaj zadanie 5 z podręcznika ze str.55. 

Matematyka: 

Wykonaj wszystkie zadania z podręcznika str.59 

 

Środa, 3.06.20 r. 

J. polski 

Co nas czeka w czerwcu? 

Przeczytaj tekst informacyjny w podręczniku str. 56 – 57. 

Wykonaj zad.1- 5 z ćwiczeń str. 58 – 59. 

Matematyka: 

Wykonaj wszystkie zadania z podręcznika str.62 i 63. 

 

Czwartek, 4.06.20 r. 

J. polski 

Spotkanie z psem Lampo 

Napisz w zeszycie metryczkę książki: 

Tytuł: 

Autor: 

Narysuj psa Lampo 

Wykonaj zad.1 -7 z ćwiczeń str.65 – 66 

Matematyka: 

Wykonaj wszystkie zadania z podręcznika str.64 i 65 

 

Piątek, 5.06.20 r. 

Przygody psa Lampo 

Ułóż plan wydarzeń we właściwej kolejności i zapisz w zeszycie. 

 

 



Plan wydarzeń 

Rozmowa zawiadowcy o psie z naczelnikiem. 

Uratowanie małej Adele i śmierć pod kołami pociągu. 

Częste wycieczki do różnych stacji kolejowych Włoch i coraz większa sława psa. 

Wypadek i szczęśliwy powrót po długiej nieobecności. 

Podróż na Sycylię.  

Pierwsza wizyta w domu kolejarza. 

Wyprawa do Turynu. 

Ucieczka z Sycylii i tajemniczy powrót do Marittimy. 

Przybycie Lampo do Marittimy i przyjaźń z zawiadowcą. 

 

Napisz, czego nauczyła cię, książka pt „O psie, który jeździł koleją” 

Książka uczy nas, jak wielkie serce mają zwierzęta i jak mocno potrafią kochać. Pokazuje, że 

wnoszą one do naszego życia radość i codzienny uśmiech, dlatego należy je szanować, 

chronić i dbać o nie.  

 

Zachęcam do oglądania Kindloteki, czeka  tam na ciebie wiele ciekawych zajęć.  

Kliknij w poniższy link, aby się zalogować: 

http://cyfrowydialog.pl/2020/03/14/stem-kindloteka-dla-kazdego-warsztaty-online/ 

 

 

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-symboli-literackich/101672-serce
http://cyfrowydialog.pl/2020/03/14/stem-kindloteka-dla-kazdego-warsztaty-online/

