
Zadania na 19.05.20 – wtorek 

Witam. Wiem ,że bardzo dobrze radzicie sobie z lekcjami w domu. Myślę, że sympatyczne lamy 

wprowadziły Was w dobry nastrój. Dziś zakończymy naszą podróż po Ameryce Południowej. 

Podsumujemy również pracę z 3 częścią podręcznika i ćwiczenia ‘Uczymy się z Bratkiem”. 

Przypomnimy sobie, czego do tej pory się nauczyliśmy. 

 Kochani, od jutra zaczynamy już 4 część podręcznika. 

  

PODRÓŻE PALCEM PO MAPIE – AMERYKA POŁUDNIOWA 

Temat dnia: Wiemy, potrafimy! 

Największym pństwem Ameryki Południowej jest Brazylia. Wszystkim kojarzy się z karnawałem w 

Rio De Janeiro. Na dobry początek zapraszam do tańca w rytmie brazylijskiej samby  

https://www.youtube.com/watch?v=48XcJ621b7E 

 

Spójrzcie na mapę Ameryki Południowej i odczytajcie nazwy państw. Jest ich 13. Największe to : 

Brazylia, Argentyna, Boliwia, Peru, Kolumbia, Wenezuela. Warto to zapamiętać.  

1. Już wiecie, że w górach Andach żyją lamy. Opiszcie proszę zdjęcie z podróży 

używając jak najwięcej przymiotników i przysłówków. (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, s. 76) 

 

2. Uzupełnijcie zdania o Boliwii spółgłoskami miękkimi (zeszyt ćwiczeń – edukacja 

zintegrowana, cz. 3, ćw. 3, s. 76) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.  Ćwiczenie relaksacyjne 

- podskakuj jak żaba 

             - skradaj się jak tygrys 

- fruwaj lekko jak motyl 

- chodź jak bocian 

 

4. Rozszyfrujcie zdania – zastępując liczbę literą, odczytajcie hasło: Wiemy! Potrafimy! 

 

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U W Y Z ! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

Hasło: 22, 9, 5, 14, 23, 25, 17, 16, 20, 18, 1, 6, 9, 14, 23, 25 

………………………………………………………………. 

Dziś podsumujemy pracę. Przypomnimy sobie, czego do tej pory się nauczyliśmy.  

 

5. Zapoznajcie się z tekstem „Wiemy, potrafimy!” (podręcznik, cz. 3, s. 106) 

Przeczytajcie głośno tekst i zastanówcie się jak dużo wiecie już i potraficie  

6. Rozwiążcie testu z języka polskiego – pracujcie samodzielnie, czytajcie dokładnie polecenia 

(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 3, ćw. 1, 2, 3, s. 79, ćw. 4, 5, 6, 7, s. 80) 

Po rozwiązaniu testu wraz z Rodzicem sprawdźcie poprawność odpowiedzi. Przy dobrze 

rozwiązanych ćwiczeniach kolorujcie buźkę.  

7. Proponuję Wam teraz zabawę ruchową „Dotknij czegoś, co…”  

– Jak najszybciej dotknij czegoś, co jest okrągłe. 

– Jak najszybciej dotknij czegoś, co ma 4 boki. 

– Jak najszybciej dotknij czegoś, co jest zielone. 

– Jak najszybciej dotknij czegoś, co jest miękkie. 

– Jak najszybciej dotknij czegoś, co wydaje dźwięk. 

– Jak najszybciej dotknij czegoś, co jest szorstkie. Itd. 

 

Matematyka 

1. Zapraszam do ćwiczeń w liczeniu (podręcznik – matematyka, ćw. 1, s. 84) 

Uczniowie wstawiają pomiędzy liczby znaki + lub – tak, aby działania były prawdziwe. 

81 – 25 = 56 

27 + 25 = 52 

14 + 17 + 20 = 51 

33 + 16 – 18 = 31 

28 + 13 = 41 



63 – 47 = 16 

81 – 25 – 26 = 30 

23 + 17 – 10 = 30 

2. Otwórzcie ćwiczenia i wykonajcie wszystkie zadania ze strony 60 (zeszyt ćwiczeń 

– matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2, 3, 4 s. 60) 

Te zadania opierają się w większości na znajomości tabliczki mnożenia. 

Zastanówcie się, czy dobrze znacie tabliczkę mnożenia. 

To już wszystko co dla Was przygotowałam na dziś. 

 Dziękuję za pracę. 

 Do zobaczenia jutro! 


