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Witamy!

Jesteście gotowi na kolejną porcję wiedzy? Zaczynamy !

1. Poproś kogoś dorosłego, aby przeczytał tekst z podręcznika cz.4, str. 4.

Odpowiedz na pytania :

Jakie imiona nosili bracia Lecha?

Jaki był cel podróży trzech braci?

Gdzie bracia odpoczywali podczas podróży?

Co postanowił zrobić Lech, kiedy zobaczył orła?

Co się stało z Czechem i Rusem?

Jak sądzisz, dlaczego w godle Polski jest biały orzeł na czerwonym tle?

2. Otwórz teraz  zeszyt ćwiczeń cz.4 str.4  i wykonaj ćw. 1.  

3. Wracamy do  podręcznika cz.4, na stronę 5. Samodzielnie przeczytaj tekst i odpowiedz na 1 i 

2 pytanie pod tekstem.

4. Czy wiesz, jakie miasto było pierwszą stolicą Polski? Tak, masz rację to  GNIEZNO. Na 

mapie poniżej, zaznacz  czerwonym kółkiem  pierwszą stolicę Polski. Możesz poprosić o 

pomoc kogoś dorosłego.



5. Otwórz podręcznik na stronie 6 i 7 i przypomnij sobie jak wyglądają symbole narodowe.

       Pamiętaj ! Flaga, godło i hymn to symbole narodowe. 

6. Teraz w zeszycie ćwiczeń cz.4, str.4 i wykonaj ćwiczenie 2.  

7. Następnie wykonaj ćw. 1,2 ze strony 5.

Wykonane polecenie nr 7, prosimy przesłać na adres e-mail nauczyciela, 
dostępny na stronie szkoły, w celu sprawdzenia i oceny pracy dziecka. Prosimy o 
zapisanie imienia i nazwiska ucznia oraz daty wykonania polecenia.

8. Czas na matematykę!

Wpisz liczbę o jeden większą.



9. Zamaluj co drugi prostokąt. Zacznij od lewej strony. Policz, ile jest zamalowanych 

prostokątów. Zapisz  odpowiednią liczbę

                               

   ………….   zamalowanych prostokątów.

10. W ramach odpoczynku zabawa ruchowa „Gimnastyka liczb”.

Wykonaj jeden przysiad.

Zrób dwa przysiady.

Trzy razy zaklaszcz.

Podskocz cztery razy.

Połóż się na plecach i wykonuj rowerek licząc do pięciu. 

11. Otwórz zeszyt ćwiczeń 4 i wykonaj ćw.1, 2  str. 6 . 

12. Dla chętnych – przeczytaj dialog z podziałem na role w zeszycie ćw., cz. 4 str. 6, polecenie 3.

Miłego popołudnia


