
 

11.05.20 – Poniedziałek 

10.00  - 10.45– webinaria  - „Pszczoły” , rola tego małego owada w ekosystemie (kliknij w 

poniższy link) , (można otworzyć na smartfonie). 

https://cyfrowydialog.clickmeeting.com/stem-kindloteka-dla-kazdego-

?_ga=2.262716044.1617885702.1584027128-1288296582.1584027128 

Po webinariach napisz notatkę, czego dowiedziałeś się o pszczołach 

11.30 – 12.15 - Zmajstrujmy coś! Hotel dla pszczół.  Hotel, który będziemy mogli powiesić w 

ogródku, parku, czy innej przestrzeni by obserwować naszych lokatorów. Co będzie 

potrzebne? Przygotuj: Plastikowa butelka lub opakowanie po soku, nożyczki, sznurek, puste 

łodygi bambusa lub trzciny, które chętnie zasiedlają pszczoły murarki 

Jeśli nie masz dostępu do Internetu, uzupełniaj „Potyczki ortograficzne” i rozwiązuj 

krzyżówki, które dostaliście. 

Matematyka: Rozwiąż zgodnie z poleceniem zadania z podręcznika str.32 

Plastyka: wykonaj pracę plastyczną „Majowa łąka (technika dowolna) 
12.05 – Wtorek 

Język polski: Temat: Wycieczka w góry 

1.Rozwiąż krzyżówkę – ćwiczenia J.P. str 25 ćw.4 
2.Przeczytaj tekst „Góry Polski” – podręcznik j.p. str28 – 29 
3. Obejrzyj filmik - https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I 

4. Napisz do zeszytu: lekcja, data, temat: Góry Polski 

5.Pod tematem napisz; W Polsce występują kilka pasm górskich: 

 Sudety  

 Karpaty – dzielą się: na  Beskidy, Tatry i Bieszczady 

 Góry Świętokrzyskie 

 Następnie wykonaj do zeszytu rysunek – piętra lasu z podręcznika ze str.29 

Matematyka: Rozwiąż zgodnie z poleceniem zadania z podręcznika str.32 

Plastyka: Wykonaj z plasteliny postać zwierzątka górskiego 

13.05 – Środa 

Język polski: Temat: Kto lubi czytać? 

Przeczytaj opowiadanie – podręcznik str. 30 -31,  

Wykonaj zadania z ćwiczeń do J.P. str. 26  - 28 

Matematyka: Wykonaj zgodnie z poleceniami zadania z podręcznika ze str.34 

Plastyka: Mól książkowy – kompozycja przestrzenna z różnych materiałów 

14.05 – Czwartek 

Język polski: Świat gazet i czasopism 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 33. 

Napisz w zeszycie lekcję, datę i temat: gazety i czasopisma. 

Odpowiedz pisemnie na pytania, które są pod tekstem. 

Wykonaj zgodnie z poleceniami zadania z ćwiczeń do J.P. str. 29 i 30 

Matematyka: Wykonaj zgodnie z poleceniami zadania z podręcznika str 36 i 37 

15.05 – Piątek  

Język polski: Spotkanie z Karolcią 

Przeczytaj informacje o autorce lektury -  Marii Krüger  

Maria Krüger ur. 6 września 1904 w Warszawie, zm. 13 sierpnia 1999 tamże – polska pisarka 

literatury dziecięcej oraz dziennikarka w prasie dla dorosłych czytelników, z zawodu ekonomistka. 

 

 

 

https://cyfrowydialog.clickmeeting.com/stem-kindloteka-dla-kazdego-?_ga=2.262716044.1617885702.1584027128-1288296582.1584027128
https://cyfrowydialog.clickmeeting.com/stem-kindloteka-dla-kazdego-?_ga=2.262716044.1617885702.1584027128-1288296582.1584027128
https://www.youtube.com/watch?v=fTAKRwHG09I
https://pl.wikipedia.org/wiki/6_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1904
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/13_sierpnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/1999
https://pl.wikipedia.org/wiki/Literatura_dla_dzieci_i_m%C5%82odzie%C5%BCy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennikarz


Ukończyła studia na Wydziale Humanistycznym UW oraz na Akademii Nauk Politycznych w 
Warszawie. Debiutowała w 1928 w „Płomyczku”. Pisała również do czasopism: 
„Świerszczyk”, „Płomyk” oraz przedwojennych: „Dziatwa”, „Słonko” i „Poranek”. Podczas 
okupacji współdziałała z grupą „Epoka”. Uczestniczyła w powstaniu warszawskim. Wymyśliła 
znaną telewizyjną audycję „Miś z okienka”, do której długo pisała teksty. Jej najbardziej 
znana książka dla dzieci to Karolcia (1959), przetłumaczona na kilka języków. Ukazała się 
także część druga pt. Witaj Karolciu!. W 1995 powstał spektakl telewizyjny na jej podstawie. 
W 2008 roku książka została zekranizowana. Jej najbardziej znana książka dla młodzieży to 
powieść pt. Godzina pąsowej róży (1960), która doczekała się adaptacji filmowej i radiowej. 
Na XV MFF dla Dzieci i Młodzieży w Wenecji film otrzymał „Złotego Lwa”. Napisała również 
„Szkołę narzeczonych”.  

Pochowana we wspólnym grobie wraz z rodzicami i siostrą na Cmentarzu Powązkowskim w 
Warszawie. (źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Kr%C3%BCger) 

Wykonaj zadania zgodnie z poleceniami  z ćwiczeń J.P. 31- 33 

Matematyka: Wykonaj zgodnie z poleceniami zadania z podręcznika str. 38,39 

Plastyka: Wykonaj portret Karolci – kolaż (różne materiały)  

 

UWAGA: Wszystkie zadania, które wykonujesz w zeszycie oraz prace plastyczne, proszę 

przesyłaj do nauczyciela; 
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