
4.05.2020r. Poniedziałek  

Język polski – W pracowni mistrza Matejki 

1.  Młode lata Jana Matejki 

- opowiadanie o Janie Matejce 

- porządkowanie faktów z życia artysty,   

Jan Matejko urodził się w 1838r w Krakowie. 

Pochodził z wielodzietnej rodziny. 

Jako dziecko stracił matkę 

Mały Jaś malował od wczesnego dzieciństwa. 

Pierwsze rysunki wzorował na ilustracjach z książek historycznych. 

Chętnie malował wydarzenia historyczne i portrety królów.. 

Zawsze marzył o wyjeździe do Paryża, pojechał tam w podróż poślubną. 

Swoim malarstwem zdobył sławę międzynarodową.  

2. Praca z tekstem informacyjnym – podr. Str 22 – 23 

Pisemne odpowiedzi na pytania pod tekstem str.3 

Oglądanie obrazów Jana Matejki  - zapisywanie tytułów, zwrócenie uwagi na wielką 

literę w tytułach i cudzysłów. 

3. Wyjaśnienie, co to jest reprodukcja, falsyfikat, portret, autoportret  

Reprodukcja  to wierne kopie obrazów, które są malowane przez utalentowanych artystów, często 

absolwentów Akademii Sztuk Pięknych. Malarze ci dysponują odpowiednim talentem i cierpliwością, 

kopia oryginalnego obrazu na pierwszy rzut jest nie do odróżnienia. Wydruk reprodukcji jest na tyle 

dobrej jakości, że można spędzić długie kwadranse wpatrując się w szczegóły obrazu.  

Falsyfikat, fałszerstwo rzeczy oryginalnej, kopie wierne do złudzenia, łącznie z podrobionym 

podpisem autora.  

Portret -artystyczny wizerunek (malarski, rzeźbiarski, graficzny, rysunkowy) konkretnej osoby lub 

grupy osób, 

Autoportret - portret własny – portret artysty wykonany przez niego samego; może nim być obraz, 

rzeźba, fotografia. 

Matematyka  – Doskonalenie techniki rachunkowej  

PODRĘCZNIK  - strony: 22, 23, 25 wszystkie zadania 

 11.30 – Kindloteka Prasa hydrauliczna 

  

5.05.2020 r. Wtorek  

Język polski – Polacy za granicą  

Czytanie tekstu „Zagadka” – podręcznik do języka polskiego str 18 -19  

Rozmowa inspirowana tekstem, wyszukiwanie fragmentów, które są odpowiedzią na pytania 

zawarte  pod tekstem. 

Uzupełnienie i wykonanie zadań z ćwiczeń język polski str. 18-19, 20 

Matematyka: Doskonalenie techniki rachunkowej 

PODRĘCZNIK strony: 24,26,27 - 31 

j – wszystkie zadania z podręcznika ze strony 22, 23, 25 

11.30 – Kindloteka  Wyprawa w skarpetkach na Księżyc – spotkanie ze Scratchem.  

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fa%C5%82szerstwo


 

6.05.2020 r. Środa   

Język polski – Wielki Polak, wielki człowiek 

Czytanie tekstu – podręcznik str. 26 – 27 – redagowanie odpowiedzi na pytania 

Prezentacja wiedzy faktograficznej o papieżu 

Matematyka: Czytanie, zapisywanie, porównywanie liczb wielocyfrowych.  

 ĆWICZENIA   str.68  całość 

11.30 – Witajcie w mikroświecie - Kindloteka   

 

7.05.2020 r. Czwartek  

Język polski: pracujemy ze Squlą 

Matematyka wykonaj  zgodnie z poleceniami zadania: 

ĆWICZENIA   str.69  całość    

11.30 –  Kindloteka  Rany Julek!. O tym, jak Julian Tuwim został poetą. 

 

8.05.2020r. – piątek 

Język polski – Pielgrzym Kościoła – utrwalenie wiedzy o  Janie Pawle Wielkim  

Ciekawostki z życia Jana Pawła II (ulubione zajęcia, sporty, ciastko) – filmiki yt. 

Wykonanie zadań : Ćwiczenia do języka polskiego str.21, 22 

Matematyka – Doskonalimy liczenie i rozwiązujemy zadania. 

ĆWICZENIA   str.70 i 71 wszystkie zadania 

  

 


