
Poniedziałek, 20.04.20r. 

Zapraszam na lekcje:   Teams  od 9.00 do ok. 11.15 

Ze względu na  udział uczniów w webinariach poniższy temat był zapisany w zeszłym tygodniu, ale  będzie realizowany 

20.024 br. 

Wyruszamy w podróż – czytanie tekstu informacyjnego – podr. str. 63 

Podróżujemy na lądzie, w wodzie i powietrzu: 

1) Czytanie opowiadania „Duch pociągowy” – podr. str. 64 

 redagowanie odpowiedzi na pytania pod tekstem. 

 wykonanie ćwiczeń str.72-73 

2) Czytanie tekstu informacyjnego „Ostatkach dużych i małych” 

 wyszukiwanie informacji o rodzajach środków transportu wodnego, 

 wykonanie zadań z ćwiczeń str. 74 – 75 

 Wykonanie statku (łódki) z papieru metodą orgiami - 

https://www.youtube.com/watch?v=hxHqIuvsx2M 

3) Transport powietrzny – czytanie tekstu - str 69 – 72 – wykonanie ćw.str76 – 77 

4) Dzień odkrywców – str. 78 – 

5) Matematyka – ćwiczenia str. 57, zad. 1,3 str. 59 zad. 1 -3 

11.30- 12.15– udział w webinariach, Temat: Spotkanie z siecią – jak działa Internet? 

 

Wtorek, 21.04.20r. 

Zapraszam na lekcje:   Teams  od 9.00 do ok. 12.00 

Pomyślę i rozwiążę – rozwiązywanie zadań – podr. str. 27 - 28 

1) Co jest w życiu najważniejsze? 

 czytanie tekstu – podr. str.73, odpowiedzi na pytania pod tekstem 

 wyszukiwanie w tekście fragmentu, w którym ojciec mówi o rzeczach małych i wielkich, 

podawanie przykładów rzeczy, które dla ojca biharki były ważne; 

 wykonanie zadań z ćwiczeń str.80 - 81 

2) W co dawniej wierzyli ludzie?  

3) Czytanie mitu str.75 – 77 – odpowiedzi na pytania pod tekstem 

4) Wykonanie zadań z ćwiczeń str. 82 -83 

Matematyka – ćwiczenia str. 60, zad. 1,3 str. 61 zad. 4-5 

 

Środa, 22.04 20r. 

Zapraszam na lekcje:   Teams  od 9.00 do ok. 11.15 

1) Nasza Ziemia – czytanie tekstu informacyjnego podr. cz. 4 str. 6- 7 

 wykonanie zadań z ćwiczeń cz. 4, str.4 – 5 

2) Czytanie wiersza „Drzewo” – podr. cz.4 str. 8 i tekstu na str. 9 

 Wykonanie zadań z ćw. cz.4 str.6-7 

Wykonanie plakatu „Piękna jest nasza Ziemia”  

3) Las naszym skarbem –  

 czytanie tekstu podr. str. 9 

 wykonanie zdań  z ćwiczeń str. 7 

Matematyka – ćwiczenia str. 62 – wszystkie zadania 

11.30- 12.15– udział w webinariach, Temat:  Dbajmy o Ziemię. Przygoda ze Scratchem Juniorem 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hxHqIuvsx2M


Czwartek, 23.04.20 

Zapraszam na lekcje:   Teams  od 8.45 do ok. 11.15 

1) W parku narodowym  

 czytanie tekstu informacyjnego – podr. cz.4 str.10 -11 

 wykonanie zadań z ćwiczeń cz. 4 str. 8-9 

2) „Co to za księga?”  

 czytanie teksu podr. cz.4 str 13 -14  

 redagowanie odpowiedzi do pytań pod tekstem 

 wykonanie zadań z ćwiczeń str.10 -11 

Dzień odkrywców. 

Matematyka ćwiczenia str.63, 64 wszystkie 

10.00- 10.45– udział w webinariach, Temat:  Ciekawostki kulinarne dla obieżyświatów 

11.30- 12.15– udział w webinariach, Temat:  Bity i Bajty sa Mega i Giga! Spotkanie z pamięcią. DLA 

CHĘTNYCH! 

Piątek, 24.04 .20 

Zapraszam na lekcje:   Teams  od 9.00 do ok. 11.15 

1) Spotkanie z psem Lampo 

 metryczka lektury 

 wykonanie zadań z ćwiczeń str.65-69 

 samodzielne redagowanie opowiadania – nowego zakończenia 

2) Matematyka  

 wykonanie zadań ćwiczenia str. 65- 66 10.00- 10.45– udział w webinariach, Temat: Bon czy 

ton. Savoir-vivre dla dzieci… 


