
Zadania na 15.06.20 – poniedziałek 

ZWIEDZAMY POLSKĘ – WIELKOPOLSKA 

Temat dnia: Czytamy mapę. Wprawki Ortograffki: na, w za, nad, pod, 

obok 

Witam Kochani! Na dzisiejszych zajęciach, jeszcze raz wybierzemy się do 

Poznania – największego miasta Wielkopolski. 

W piątek czytaliście legendę o poznańskich koziołkach, dziś będziemy czytać 

oznaczenia na planie miasta na przykładzie mapy Poznania. Dowiecie się, że 

każda mapa ma swoją  legendę. 

Nauczycie się posługiwać planem miasta. Ta umiejętność przyda Wam się 

podczas wakacyjnych wyjazdów.  

Zaczynamy! 

1.Wiecie już, że legenda to opowieść dotycząca wydarzeń historycznych lub 

postaci, zawierająca elementy nierzeczywiste.   

Legenda mapy to krótki tekst objaśniający występujące na niej symbole.  

2.Otwórzcie(Podręcznik cz. 4, s. 60) i zapoznajcie się z mapą przedstawiającą 

centrum Poznania. Przeczytajcie informację Bratka. Odnajdźcie drogę jaką musi 

pokonać Bratek ze Starego Rynku do Centrum Sztuki Dziecka. Wymieńcie 

nazwy ulic, którymi może się poruszać Bratek. Podajcie różne możliwości. 

3.Spójrzcie na legendę zamieszczoną pod planem miasta Poznania. 

Przeczytajcie opis oznaczeń znajdujących się w legendzie mapy. Odszukajcie te 

miejsca na planie miasta.  

4.Przeczytajcie polecenie i ustalcie, który z Ortograffków ma rację. 

Skorzystajcie z mapy. (Podręcznik cz. 4, ćw. 2, s.) 61 

5.Poćwiczymy teraz określanie kierunków na mapie. Wykorzystując wyrazy z 

ćwiczenia 3 (Podręcznik cz. 4, ćw. 3, s. 61), oznaczone kolorem niebieskim, 

odpowiedzcie ustnie na pytania. 

 Gdzie znajduje się Muzeum Narodowe?  

 Którymi drogami można dotrzeć do Teatru Moniuszki ze Starego Rynku?  

 W którym kierunku należy udać się z Zamku Królewskiego, aby dotrzeć do 

Placu C. Ratajskiego?  

 Co znajduje się na północ od ul. 27 grudnia?  

 Co znajduje się na południe od Starego Rynku?  

 



6. Wykonujcie rysunek zgodnie z instrukcją 

(Zeszyt ćwiczeń– edukacja zintegrowana, cz. 4, , ćw. 1, s. 49) 

 7.Przypomnijcie sobie informacje o zdaniach złożonych. Są to zdania, które 

zawierają więcej niż jeden czasownik. Zdania pojedyncze możemy przekształcić 

w zdanie złożone za pomocą wyrazów takich jak: lecz, więc bo, dlatego ale. 

Połączcie zdania pojedyncze w jedno zdanie złożone. Jeden wyraz został 

podany dodatkowo. Ułóżcie zdanie w zeszycie z wyrazem, który został 

niewykorzystany. (Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, , ćw. 1, s. 50) 

 8.Ułóżcie dwa  zdania złożone o miejscu, w którym przechowujecie swoje 

ulubione zabawki. Zapiszcie to zdanie w liniaturze. (Zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 4, , ćw.21, s. 50) 

 9. Znajdźcie 10 różnic pomiędzy obrazkami. Następnie opiszcie w zeszycie 

zauważone różnice używając określeń: nad, pod, obok, za przed, na prawo, na 

lew(Zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4,  ćw. 3, s. 50) 

10. Obejrzyjcie teraz film, który został zrealizowany przez dzieci w Centrum 

Sztuki Dziecka w Poznaniu.  

Film animowany pt. „Kruk i lis” Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu 

https://www.youtube.com/watch?v=6PP8Wswco6U&list=PLjl47bYR_bTd

Yo__u6KBDoH1xSFvJazxY&index=3 

11.Przeczytajcie samodzielnie tekst informacyjny na temat powstawania filmu 

animowanego. 

  ( Podręcznik cz. 4, s.101) 

12.Ciekawe, jakie filmy animowane lubicie oglądać. 

Matematyka 

Wykonajcie samodzielnie zadania ze s. 14, 15 i 16 – zeszyt ćwiczeń, 

matematyka. 

Jutro podam rozwiązania zadań.  

Ważne! 

Proszę o wypełnienie lekturnika i odesłanie na mojego Messengera. 

To już ostatnie zadanie dotyczące realizacji projektu Czytam z klasą.  

Bardzo proszę o odesłanie do środy ( jeżeli to możliwe). 

                                                                  Pozdrawiam 

https://www.youtube.com/watch?v=6PP8Wswco6U&list=PLjl47bYR_bTdYo__u6KBDoH1xSFvJazxY&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=6PP8Wswco6U&list=PLjl47bYR_bTdYo__u6KBDoH1xSFvJazxY&index=3


 


