
Zadania na 20.05.20 – środa 

Witam Kochani. Zaczynamy pracę z nowym podręcznikiem. Niestety nie mamy jeszcze ćwiczeń, ale 

nie martwcie się. Poradzimy sobie. Tematem dzisiejszych zajęć będzie malarstwo. Poznamy sławnych  

polskich malarzy . Zastanowimy się dlaczego ich twórczość jest tak ważna dla naszego narodu.   

 MAJ W KOLORACH 

 Temat dnia: Jan Matejko – malarz dziejów Polski. Galeria sławnych polskich malarek i malarzy. 

Przed przystąpieniem do lekcji wywietrzcie pokój, przygotujcie potrzebne książki i zeszyty. Może 

jeszcze łyk wody i zaczynamy zmagania z nauką w domu. 

Pamiętajcie, zawsze możecie zadzwonić do mnie i poprosić o pomoc. 

1. Przeczytajcie ze zrozumieniem tekst pt. „Matejko – malarz dziejów” 

(Podręcznik cz. 4,ćw. s. 9) 

2. Zapoznajcie się z notką biograficzną i ciekawostkami na temat malarza 

(Podręcznik cz. 4,s. 9) 

Zapiszcie w zeszycie do języka polskiego dzisiejszą datę. Następnie kolorem zielonym przepiszcie notę 

biograficzną o Janie Matejko. 

Na podstawie przeczytanych tekstów odpowiedzcie na pytania : 

 W jaki sposób mały Jaś został malarzem historii Polski? 

 Jakie cechy charakteru i zainteresowania pomogły Jankowi zostać wielkim malarzem?  
Jan Matejko został malarzem dziejów Polski, ponieważ na swoich obrazach przedstawiał ważne dla 

naszego narodu zdarzenia historyczne. 

3. Obrazy Jana Matejki 

(Podręcznik cz. 4, s. 9) 

Wypiszcie z tekstu tytuły obrazów Jana Matejki. Pamiętaj! Nazwy obrazów piszemy w cudzysłowie. 

Poszukajcie w dostępnych źródłach, np. albumach, Internecie ilustracje z reprodukcjami obrazów 

artysty.  

4. Rozwijanie zdań 

(Podręcznik cz. 4,ćw. 5, s. 9) 

Rozwińcie podane zdania za pomocą wybranych przysłówków. Zapiszcie je w zeszycie.  

5. Zapoznajcie się z informacjami na temat polskich malarzy  

(Podręcznik cz. 4, s. 10, 11) 

Zapiszcie w zeszycie w kolejności alfabetycznej, nazwiska polskich malarek i malarzy wymienionych w 

podręczniku na stronach 10–11. 

6. Opowieści ukryte w obrazach (Podręcznik cz. 4,ćw. 2, 3, s. 11)  

Obejrzyj obrazy sławnych malarzy i porozmawiaj o nich; 

- Który obraz wywarł na tobie największe wrażenie? 
Uzasadniają swój wybór.  

7. Malarstwo abstrakcyjne (Podręcznik cz. 4,  s. 11) 

Przeczytaj co to jest malarstwo abstrakcyjne. Weź kredki lub farby i wykonaj swój abstrakcyjny obraz. 



Nadaj mu tytuł. 

 

Czas na odpoczynek. Zjedz śniadanie i posłuchaj ulubionej muzyki.’ 

 

Matematyka 

1. Wykonaj samodzielnie ćwiczenia, a potem sprawdź (zeszyt ćwiczeń – 

matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2, 3, s. 61,   

Ćw. 1. 

 Ile razem leciało wszystkich ptaków? 

16 + 36 + 16 + 4 = 72    Odp.: Razem leciały 72 ptaki.  

Ćw. 2 

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 (każda liczba mnożona przez 2) 

11, 22, 33, 44, 55, 66, 77 (każda kolejna liczba większa o 11) 

100, 85, 70, 55, 40, 25 10 (każda kolejna liczba mniejsza o 15)  

(zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2, 3, 4, s. 62) 

Ćw. 1. 

143 > 134 

543 > 498 

1234 > 87 

864 < 901 

Ćw. 2. 

7 ∙ 6 : 2 = 21 

50 : 5 : 2 = 5 

36 : 6 ∙ 2 = 12 

18 : 3 ∙ 2 = 12 

6 ∙ 4 : 8 = 3 

Ćw. 4. Uczniowie obliczają działania i kolorują obrazek zgodnie z podanym kodem. 

35 : 7 = 5 (niebieski) 

27 : 9 = 3 (zielony) 

24 : 6 = 4  (brązowy) 

28 : 4 = 7 (czerwony) 

36 : 6 = 6 (beżowy) 

Powodzenia! 


