
Zadania na 1.06.20 – poniedziałek 

 

ŚWIAT DZIECI 

 Temat dnia: My, dzieci, mamy też prawa.  

Powtórkowy zawrót głowy 

Witam Kochani. Dziś Dzień Dziecka – święto dzieci na całym świecie. Życzę, aby zawsze spełniały się 

Wasze marzenia. Dowiecie się, że dzieci też mają swoje prawa a dorośli powinni je bezwzględnie 

przestrzegać. 

1.Zapraszam do kącika czytelniczego Bratka –  przeczytajcie o pragnieniach bohaterów 
opowiadania „Mam prawo i nie zawaham się go użyć!” (podręcznik, cz. 4 s. 48 – 50 ćw. 1) 

Przeczytajcie głośno tekst. 

Ćw. 1. Porozmawiajcie z Rodzicami o pragnieniach bohaterów opowiadania. 

2.Otwórzcie teraz ćwiczenia i odpowiedzcie na pytania dotyczące czytanki (zeszyt ćwiczeń – 
edukacja zintegrowana, cz. 4 s. 41 ćw. 1) 

3.Porozmawiamy teraz o tolerancji (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4 s. 41 ćw. 2) 

Wyjaśnijcie, co według Was oznacza określenie tolerancyjny. Podajcie przykłady wyrazów        o 

podobnym znaczeniu ( ugodowy, pobłażliwy, łagodny, życzliwy, ustępliwy ,zgodny) oraz przykłady 

tolerancyjnego zachowania.               

4.Po co uchwalono Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka (podręcznik, cz. 4 s. 50 – CIEKAWOSTKA ) 

Odczytajcie CIEKAWOSTKĘ dot. Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. 

Ćw 1., s. 42 Uzasadnijcie pisemnie, w jakim celu został ustanowiony Ogólnopolski Dzień Praw 

Dziecka. 

5. Utwórzcie rodzinę wyrazu dziecko (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4 s. 42 ćw. 2) 

Dzieciak, dziecinny, dzieciństwo, dzieci…………. 

6.Uzupełnijcie tabelkę liczebnikami głównymi i porządkowymi (zeszyt ćwiczeń – edukacja 
zintegrowana, cz. 4 s. 42 ćw. 3) 

 ośmioro dzieci, ósme dziecko 

 troje dzieci, trzecie dziecko 

7.Odczytajcie teraz prawa dzieci (podręcznik, cz. 4 s. 51) 

Wszystkie dzieci powinny znać swoje prawa, a dorośli bezwzględnie je przestrzegać.  

  



8.Proponuję naukę piosenki „Masz prawo do swoich praw” Poniżej zamieszczam słowa piosenki i 
linię melodyczną.  

„Masz prawo do swoich praw” https://www.youtube.com/watch?v=PeIROnIRWYM) 

.  

W piaskownicy ten ma rację kto mocniejsze pięści ma, 

w domu słabe dzieci głosy tłumi wciąż dorosły bas. 

Ktoś przeczytał moje listy, ktoś w kieszeniach szperał mi, 

ktoś wertował mój pamiętnik, to nie tak powinno być!!! 

W klasie prawo do podglądów ma ten z nas kto dziennik ma, 

starsi zawsze wiedzą lepiej , milczeć przy nich muszę ja. 

Brak intencji by pogadać, by zwyczajny stworzyć dom, 

pośpiech, nerwy, telefony, czasem chce się uciec stąd!!! 

 

Ref.: Mam prawo do swych praw, bo jestem jednym z was, 

mam prawo iść pod wiatr, inaczej widzieć świat. 

Wyrzucić przemoc, ból z osiedli, domów, szkół, 

wymazać pustkę, strach z dziecięcych fajnych lat. 

Mam prawo do swych praw!!! 

 

Na ulicy ten kto większy może zawsze dopaść mnie, 

i wyłudzić garść pieniędzy nie – obronie sama się. 

Kiedy idę do szpitala, bo tam muszę leczyć się, 

ktoś zabrania mojej mamie ze mną być, choć pragnę jej. 

Moi starzy mają biznes, wyjeżdżają w siną dal, 

nikt nie pyta co ja czuję, oni w oczach mają szmal. 

Z jakich racji mnie dotyka jakiś wujek, starszy gość, 

inny prochy ci podsunie, gdy już masz wszystkiego dość!!! 

 

Ref.: Masz prawo do swych praw, bo jesteś jednym z nas, 

masz prawo iść pod wiatr, inaczej widzieć świat. 

wyrzucić przemoc , ból z osiedli , domów, szkół, 

wymazać pustkę strach z dziecięcych fajnych lat . 

Masz prawo do swych praw!!!  

 

Po śpiewaniu przystąpcie do zadań matematycznych. 

Dziś kończymy pracę z ćwiczeniem 3. 

 Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2, 3, s. 77, ćw.1, s.78) 

Pracujcie samodzielnie, w razie wątpliwości podaję rozwiązania. 

Ćw. 1., s. 77. Uczniowie obniżają podane ceny o 18 zł i zapisują działania:  

48 zł – 18 zł = 30 zł 

149 zł – 18 zł = 131 zł 

52 zł – 18 zł = 34 zł 

61 zł – 18 zł = 43 zł 

https://www.youtube.com/watch?v=PeIROnIRWYM


79 zł – 18 zł = 61 zł 

84 zł – 18 zł = 66 zł 

 Różnica cen najdroższego i najtańszego produktu po obniżce: 131 zł – 30 zł = 101 zł. 

 Suma cen dwóch najdroższych produktów po obniżce: 131 zł + 66 zł = 197 zł. 

Ćw. 2., s. 77. 

Pierwszy dzień wycieczki: 15 km 

Drugi dzień wycieczki : 15 km + 12 km = 27 km 

Trzeci dzień wycieczki: 15 km – 3 km = 12 km 

Odległość pokonana przez 2 dni: 15 km + 27 km = 42 km 

Odległość pokonana przez 3 dni: 42 km + 12 km = 54 km 

Odp.: Przez dwa dni dziewczynki przejechały 42 km, a przez 3 dni 54 km.  

Ćw. 3., s. 77. 

1 kg = 100 dag 

Jabłka: 100 dag = 2 ∙ 50 dag 

2 ∙ 4 zł = 8 zł 

1 kg = 8 zł 

Cukierki: 100 dag = 5 ∙ 20 dag 

5 ∙ 6 zł = 30 zł 

1 kg = 30 zł 

Orzechy: 100 dag = 10 ∙ 10 dag 

10 ∙ 2 zł = 20 zł 

1 kg = 20 zł 

Ćw. 1., s. 78. 

 Ile wszystkich papierowych kwiatków nakleił Olek? 

9 ∙ 4 = 36 

Odp.: Olek nakleił 36 papierowych kwiatków. 

 Ile wszystkich listków dokleiła Ola? 

9 ∙ 6 = 54 

Odp.: Ola dokleiła 54 listki.  

 Ile wszystkich ozdób i zaproszeń razem wykonały dzieci? 

9 + 36 + 54 = 99 

Odp.: Dzieci wykonały 99 ozdób i zaproszeń razem 

Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw.2, 4, s.78) 



Te ćwiczenia nie są trudne, więc nie podaję rozwiązań. 

Zachęcam do rozwiązania zadań na stronie 79, 80, a dowiecie się jak dużo wiecie i potraficie. 

Powodzenia!  

P.S. Kochani, jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego z okazji Dnia 

Dziecka. 

Bawcie się dobrze! Buziaczki! 


