
18.05 – poniedziałek 

Język polski: 
 Układanie wydarzeń w kolejności chronologicznej, opowiadanie o wybranych przygodach Karolci na 

podstawie książki; wskazywanie wydarzeń realistycznych i fantastycznych, wyszukiwanie 

odpowiednich fragmentów tekstu. 

1. Przypomnienie postaci lektury 

2. Rozmowa na temat wydarzeń : 

3. Zapis w zeszycie – Lekcja, data , temat: Kolejność wydarzeń w lekturze „Karolcia” 

4. Ułóż wg odpowiedniej kolejności i zapisz w zeszycie. 

Przygoda w Zoo. 

Zamieszanie w domu towarowym. 

Spotkanie z  prezydentem. 

Fruwająca taksówka. 

Przemiana Karolci  w osobę dorosłą. 

Ostatnie życzenie. 

Zabawy w ogrodzie. 

Znalezienie koralika. 

5. Opowiedz, która z przygód Karolci najbardziej Ci się podobała i dlaczego?  

6. Wyszukaj w książce fragmenty opisujące główną bohaterkę.  

7. Zapisz w zeszycie opis Karolci, a następnie napisz w zeszycie, dobierając w pary odpowiednie 

wyrażenia: 

Karolcia to ośmioletnia, ……………………………………………………………………………. 

Ma długie, jasne włosy, ……………………………………………………………………………. 

Ozdabia je ładną, kolorową …………………………………………………………………….. 

Spod równo przyciętej grzywki ………………………………………………………………. 

Drobny nosek i wystająca bródka …………………………………………………………….. 

 

dodają uroku jej okrągłej twarzy. 

szczupła  dziewczynka średniego wzrostu. 

wstążką wiązaną w kokardę. 

które najczęściej czesze w kitkę. 

spoglądają duże, zielonkawe oczy. 

 

Plastyka:  

Portret Karolci lub ilustracja jednej z jej przygód. 

Matematyka: 

Doskonalenie techniki rachunkowej. 

Wykonaj zadania z podręcznika ze str. 38-39 

19.05 – wtorek 
Matematyka: 

Doskonalenie techniki rachunkowej – rozwiązywanie zadań tekstowych. 

Wykonaj zadania z podr. str40-41 

Język polski: 

Nowa przygoda Karolci – redagowanie opowiadania. 

1. Swobodna rozmowa o Karolci, podsumowanie lektury. 

2. Wykonaj ćwiczenia ze str. 34-35 

3. Napisz opowiadanie o nowej przygodzie Karolci w zeszycie, zrób zdjęcie i prześlij. 



20.05 – środa  

Świętujemy SCRATCH DAY 

Matematyka: 

Doskonalenie techniki rachunkowej w zakresie 1000 

Wykonaj zadania z podręcznika ze astr. 42-43  

Zajęcia komputerowe: 

Weź udział w webinariach, wejdź na stronę https://cyfrowydialog.clickmeeting.com/scratch-

day 

10.00-10.45 - 2. supermoc: Wege Kot 

11.00-11.45 - 3. supermoc: Kot żongluje 

 

21.05 – czwartek 

Matematyka: 

Rozszerzenie zakresu liczbowego do 10 000 

Wykonaj zadania z podręcznika ze str.46 – 47 

Język polski: 

Głośne czytanie wiersza pt.”Dywan” - omawianie poetyckiego obrazu wiosny, wyszukiwanie 

odpowiednich fragmentów; wyszukiwanie wyrazów określających zajęcia wiosny, dobieranie 

do nich rzeczowników.  

Przeczytaj wiersz – podręcznik do języka polskiego str 36  

Odpowiedz na pytania pod wierszem 

Wykonaj zadanie 1,2,3 z ćwiczeń str.38 

Plastyka: 

Namaluj farbami „Wiosenny dywan” 

 

22.05 – Piątek 

Matematyka: 

Odczytywanie i zapisywanie liczb wielocyfrowych. 

Wykonaj zadania z ćwiczeń str. 70 . 

Język polski: 

Wody płynące i stojące. 

Przeczytaj informacje z podręcznika str. 38 

Wykonaj zadania1,2,3 z ćwiczeń str.39 i zadania ze stron 40 -41 

Przeczytaj informacje z podręcznika str.39 


