
Plan pracy na tydzień od 27.04.2020 do 30.04.2020 

Poniedziałek 27.04.2020         (Lekcje na teamsach codziennie godz. 16.00 – 17.30) 

J. polski – Temat: Nasza Ziemia 

Podręcznik część 3 str. 78,79 Niezwykłe budowle, zapoznaj się i zrób  ćwiczenia str. 84,85 

Podręcznik część 4 str. 6,7 zapoznaj się  i wykonaj ćwiczenia część 4 str. 4,5 

Pod tematem wypisz z podręczników wszystkie niezwykłe budowle i fantastyczne dzieła 

natury. Wybierz jedną którą  chciałbyś zobaczyć, zwiedzić i uzasadnij swój wybór. (Notatkę 

proszę przesłać do oceny). 

Matematyka – Temat: Dodawanie pisemne liczb trzycyfrowych.  Wybierz działania z 

podręcznika i przepisz do zeszytu 6 działań pisemnych. (podczas lekcji) 

Zajęcia rozwijające – udział w Webinarium Cyfrowego Dialogu godz. 10.00 „Co robi język za 

zębami”, godz. 11.30 „Co jest potrzebne żeby zrobić film”. 

 

Wtorek 28.04.2020 

J. polski – Temat: Wizyta w teatrze. 

Przeczytaj tekst „Ale teatr!” na str. 80,81 w podręczniku część 3, odpowiedz ustnie na 

pytanie 1,2,3,4 pod tekstem. Wykonaj ćwiczenia str. 86,87 (prześlij zdjęcie tylko str. 87). 

Wykonaj ćwiczenia na str. 88,89. „Sprawdzam siebie”. 

WF – ćwiczenia ogólnorozwojowe 

Ćwiczenia ramion, trucht w miejscu i krążenie ramion w przód i w tył, na przemian 10 razy. 

„Pajacyk” – ćwiczenia ramion i nóg wykonaj 10 razy oraz z klaśnięciem nad głową 10 razy. 

Stań w lekkim rozkroku. Krążenie bioder w prawo 10 razy i w lewo 10 razy. 

Zrób 10 przysiadów ze złączonymi stopami i 10 na rozstawionych stopach. 

W przysiadzie wykonaj naprzemianstronne wyrzuty nóg w tył 10 razy. 

Bieg w miejscu z wysoko uniesionymi kolanami  (dolicz do 50) 

Bieg z uderzaniem piętami o pośladki (licz do 50). Wymyśl sam jeszcze 3 ćwiczenia. 

Taki zestaw ćwiczeń wykonaj co najmniej 3 razy w tygodniu) 

Matematyka – Temat : Odejmowanie pisemne liczb trzycyfrowych. Wykonaj ćwiczenia na 

str. 56 (prześlij do nauczyciela) Matematyka na lekcji na teamsach nie muszą robić Ci co będą 

Informatyka – lekcja w czasie webinarium Cyfrowego Dialogu godz. 11.30 „Wszystko co 

chcielibyście wiedzieć o kotach Scretcha Juniora. (Czekam na zdjęcia). 

Dla chętnych webinarium o godz. 10.00 „Spotkanie z legendami”. 

Środa 29.04.2020 

J. polski -  Temat: Majowe Święta. Przeczytaj informacje na temat świąt: 1 Maja, 2 Maja, 3 

Maja, na str. 18,19 i odpowiedz na pytania pod tekstem ustnie następnie napisz o tym krótką 

notatkę w zeszycie Wykonaj ćwiczenia str. 14,15. 

Przeczytaj w podręczniku na str. 20 wiersz Polska. Przepisz do zeszytu treść o Polsce z 

zadania 1 str. 21 w podręczniku i wykonaj zadanie 2,3  w zeszycie (prześlij zdjęcie zeszytu). 

Plastyka – Wykonaj orła białego  niektórzy otrzymali w ksero z książkami. 

file:///C:/Users/Basia/Desktop/Orzeł%20biały%20godło%20Polski.pdf 

Matematyka – wykonaj zadania na str. 57 w ćwiczeniach (kto będzie na lekcjach nie musi) 

Przyroda - Weź udział w webinarium godz. 10.00 – „Niezłe ziółko!” 

Praca technika – udział w webinarium godz. 11.30 – „Zmajstrujmy coś”(Czekam na zdjęcia) 

file:///C:/Users/Basia/Desktop/Orzeł%20biały%20godło%20Polski.pdf


 

Czwartek 30.04.2020 

J. polski – Temat: W pracowni mistrza Matejki. Przeczytaj tekst „Kronikarz naszej historii” ze 

str. 22,23 w podręczniku i odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem. Wykonaj ćwiczenia na 

str. 16,17. Wykonaj w zeszycie ćw. 4 (druga kropka). Napisz w zeszycie notatkę biograficzną 

na temat: Kim był Jan Matejko, W jakich latach żył, Gdzie mieszkał i czym się zajmował. 

(Wyślij zdjęcie zeszytu do oceny). 

Wykonaj Quiz o Polsce (Niektórzy mają w otrzymanych kserówkach. 

Matematyka – wykonaj str. 58 w ćwiczeniach (kto będzie na lekcjach – nie robi, zrobimy 

razem). 

Muzyka – Odsłuchaj na you yube Hymnu Polski. Zaśpiewaj Hymn w dniu 3 Maja – wszystkie 

zwrotki, które znasz. Można nagrać fragment i przesłać.  

Przyroda - Webinary – godz. 10.00 „Jak poruszają się węże”  

Informatyka – Webinarium godz. 11.30 „Zabawy z animacją”, mile widziane zdjęcia z prac 

lub filmiki.  

Na koniec podsumowanie o Polsce i Quiz – zapraszam  
https://view.genial.ly/5ea29541075c7c0dc0f5b065/interactive-content-symbole-narodowe-

polski?fbclid=IwAR1wpse4KQqIXO6xQV2XlhqqFo1mA1QirsD6IGyGfwd8dyPMdGXFkcTmo6w 

https://view.genial.ly/5ea29541075c7c0dc0f5b065/interactive-content-symbole-narodowe-polski?fbclid=IwAR1wpse4KQqIXO6xQV2XlhqqFo1mA1QirsD6IGyGfwd8dyPMdGXFkcTmo6w
https://view.genial.ly/5ea29541075c7c0dc0f5b065/interactive-content-symbole-narodowe-polski?fbclid=IwAR1wpse4KQqIXO6xQV2XlhqqFo1mA1QirsD6IGyGfwd8dyPMdGXFkcTmo6w

