Zadania na 7.05.20 – czwartek
Dziś zapraszam Was na Mazowsze .To ciekawy region, położony w samym sercu Polski. Szkoda, że
nie mogę porozmawiać o tym z Wami w klasie.
Przed rozpoczęciem nauki proszę przygotujcie mapę Polski.
ZWIEDZAMY POLSKĘ – MAZOWSZE
Temat dnia: Z wizytą na Mazowszu.
Zabawa na powitanie
1. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „W kółeczko”
Uczniowie wodzą oczami po okręgu, nie ruszając głową. Następnie patrzą przed siebie. Dzieci
powtarzają ćwiczenie kolejny raz, zmieniając kierunek obrotu. Całość można wykonać kilka razy.
2. Gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Splecione paluszki”
Uczniowie splatają palce. Następnie przesuwają dłonie w przeciwnych kierunkach. Na koniec
wyciągają przed siebie wyprostowane ręce i wypychają dłonie w przód.
Gotowi? Zaczynamy naukę.

1. Pokażcie na mapie Polski Mazowsze (podręcznik, cz. 3, ćw. 1, s. 81)
Tematem dzisiejszych zajęć jest Mazowsze. Dowiemy się, czym się charakteryzuje ta część
Polski. Poznamy jej folklor i zwyczaje. Spójrzcie na przygotowaną mapę . Kolorem żółtym
zaznaczono tu region leżący w samym sercu Polski. Jest to Mazowsze. Odczytajcie nazwy
dużych miast. Wiecie już, że leży tu stolica Polski – Warszawa, przepływa najdłuższa rzeka
Wisła.
2. Miasta Mazowsza
Odszukajcie na swojej mapie pozostałe duże miasta; Płock, Radom, Żyrardów. Ciechanów,
Ostrołęka, Siedlce, Łowicz, Sierpc, Sochaczew.
Otwórzcie ćwiczenia, zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 59. Teraz ułóżcie w
odpowiedniej kolejności sylaby w podanych wyrazach i zapiszcie nazwy miast, numerują je w
kolejności alfabetycznej: Ciechanów, Ostrołęka, Radom, Siedlce, Warszawa.
3. Zapoznajcie się z tekstem informacyjnym na temat Mazowsza (podręcznik, cz. 3, s. 80–81)
Przeczytajcie tekst informacyjny na temat Mazowsza i odpowiedzcie na pytania:
–
–
–
–
–

Jak nazywa się największe miasto znajdujące się na Mazowszu?
Wymień ciekawe miejsca, które można odwiedzić na Mazowszu.
Jak nazywa się puszcza znajdująca się na terenie Mazowsza?
Co można zobaczyć w mazowieckich skansenach?
Co możesz powiedzieć o Zespole Pieśni i Tańca „Mazowsze”?

W oparciu o tekst z podręcznika uzupełnijcie zdania w ćwiczeniu 2, odpowiednimi wyrazami
( najdłuższa, Wisła, Morze Bałtyckie, części, największy, puszcze, Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”)
(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 59).
4. Obejrzyjcie film „Łowiczanka” w wykonaniu, Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”
(https://www.youtube.com/watch?v=gofly4Ee4sI)
Wysłuchajcie piosenkę , zwróćcie uwagę na barwne stroje ludowe.
5. Wyszukajcie różnice między łowickim a kurpiowskim strojem ludowym

Odczytajcie tekst z podręcznika dotyczący wyglądu kurpiowskiego i łowickiego stroju
ludowego, podręcznik, cz. 3, s. 81
Podajcie różnice między nimi, np. na głowie kobiety w stroju łowickim kwiecista chusta, a w
stroju kurpiowskim czółko. Na koniec opiszcie ustnie wybrany przez siebie strój męski lub
damski.
Otwórzcie ćwiczenia:
Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 60 – odszukajcie w diagramie 10
elementów stroju ludowego. Zamalujcie je kolorową kredką: bielunka, lejbik, grzybek,
kapelusz, jedwabnica, czółko, trzewiki, zapaska, kiecka, jaka.
6. Pora na ćwiczenie relaksacyjne – przeciąganie się na siedząco
Siedząc na krzesełku wyciągnij ręce w górę i prostuj kręgosłup. Następnie wyciągaj ręce w
bok. Potem podnoś obie nogi, trzymając je razem i staraj się je wyprostować.

7. Utwór ludowy polka https://www.youtube.com/watch?v=Cie24NJzZow
Posłuchajcie i określcie jego nastrój.
8. Obejrzyjcie filmu „Zespół Tańca Ludowego Sadzewiczowa – Polka”
(https://www.youtube.com/watch?v=ZjwwPzOiY-Y)
Następnie przeczytajcie informację w podręcznik, cz. 3, s. 102 na temat polki.
9.

Posłuchajcie „Polka dziadek” w nowej aranżacji Andrzeja Smolika
(https://www.youtube.com/watch?v=-kNndWVKSH0)
Polka to utwór muzyczny, który łatwo wpada w ucho.
10. Dobierzcie przysłówków do podanych czasowników (zeszyt ćwiczeń – edukacja
zintegrowana, cz. 3, ćw. 2, s. 60)
11. Odmieńcie czasownik przez osoby (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 3, s.
60)
Odmieńcie przez osoby czasownik zwiedzać i zapiszcie odpowiednie formy w liniaturze.
12. Zaproponujcie swoim domownikom naukę podstawowego kroku polki
(https://www.youtube.com/watch?v=wJH9fgX3FvQ)
Jestem pewna , że wielu rodziców i dziadków umie tańczyć polkę
.
Matematyka

1. Zapraszam do rozwiązania łamigłówek Bratka
(podręcznik – matematyka, ćw. 1, s. 79)
(podręcznik – matematyka, ćw. 2, s. 79) - narysujcie w zeszytach w kratkę figury,
zgodnie z podaną instrukcją. Następnie policzcie, ile boków ma każda z tych figur.
Rysujcie przy użyciu linijek.
(podręcznik – matematyka, ćw. 3, s. 79) - obliczcie obwód każdej z zamieszczonych w
zadaniu figur. Przypominam, że każda kratka ma 5 mm:





niebieska figura – 90 mm
pomarańczowa figura – 100 mm
zielona figura – 80
(podręcznik – matematyka, ćw. 4, s. 79 - rysujcie w zeszytach (z użyciem linijki) podane

figury:






kwadrat o obwodzie 16 cm, czyli każdy bok ma długość 4 cm,
inny prostokąt o obwodzie 16 cm – wg własnego pomysłu,
kwadrat o obwodzie 20 cm, czyli każdy bok ma długość 5 cm,
inny prostokąt o obwodzie 20 cm – wg własnego pomysłu.

Poproś Rodzica o przesłanie do dnia 8.05, na mój adres mailowy zdjęcia
ćw.4, s.79. Praca zostanie sprawdzona i oceniona.

Muzyka
Szkoda, że Wasze dzwonki zostały w klasie. Moglibyście teraz nauczyć się grać
piosenkę „W poniedziałek rano” w rytmie polki. Trudno….
Przepiszcie proszę do zeszytu do nut dwie linijki zapisu nutowego piosenki „W
poniedziałek rano” (podręcznik s.102) i podpiszcie dzwięki. Przypomnijcie sobie
nazwy dźwięków poznanych na pięciolinii (podręcznik s.100).
Poproś Rodzica o przesłanie zdjęcia wykonanej pracy z muzyk na mój adres
mailowy. Termin przesyłania prac to 12.05.
To już wszystko co dla Was przygotowałam na dziś. Odrabiajcie szybciutko
zadania nucąc polkę.
Do usłyszenia o 17.00. Czekam na Was!

