
Zadania na 21.05.2020 – czwartek 

Witam. Na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy o kolorach. Czy wiecie że, kolory mogą wpływać na 

nasze samopoczucie? Spójrzcie przez okno i zobaczcie ile pięknych barw dostarcza nam otaczająca 

nas przyroda. 

 MAJ W KOLORACH 

 Temat dnia: O malarzach i malowaniu. Liczby trzycyfrowe. 

Każdy człowiek ma swoje mocne strony.  Każdy z nas posiada swoje talenty i umiejętności. Jednym z 

takich talentów jest umiejętność rysowania i malowania. Na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy o 

malowaniu. Dowiemy się, jakich farb używano kiedyś i czym malują obecni artyści.  

 

Zaczynamy ! 

1. Obejrzyjcie proszę film „Co oznaczają kolory w malarstwie.” 

www.youtube.com/watch?v=WRwBFo5ijX8     

2. Zapoznajcie z tekstem informacyjnym pt. „O malarzach i malowaniu” (Podręcznik cz. 4, 

s. 12, 13) 

Samodzielnie odczytajcie tekst i odpowiedzcie na pytania. Pytania i odpowiedzi zapiszcie w 

zeszytach.  

 Z czego otrzymywali farby dawni malarze?  

 Jakie farby mają do dyspozycji dzisiejsi malarze? 

 Jakich farb i przyborów malarskich najczęściej używasz?  

3. Zredagujcie opis obrazu na podstawie planu opisu. Przekonacie się, że nie jest to 

trudne. (Podręcznik cz. 4,ćw. 3, s. 13) 

Korzystają z pytań zawartych w planie opisu, opiszcie jeden z dowolnie wybranych obrazów.   

1. Co lub kogo przedstawia obraz? 

2. Jakich barw użył artysta?  

3. Jakimi farbami namalowany jest obraz? 

4. Jaki jest nastrój tego dzieła? 

5. Jakie emocje budzi w tobie obraz? . 

 Zapiszcie w zeszycie same odpowiedzi. Nie przepisujcie pytań.  

 

 Proponuję teraz zabawę „Gra w kolory”. Zaproście do zabawy któregoś z domowników.  

Rzucamy piłkę wymieniając kolory .Osoba łapiąca nie powinna złapać piłki, gdy usłyszy słowo 

„czarny”. Jeśli ją złapie, klęka na jedno kolano (potem na dwa, siada „po turecku”, jednym łokciem 

dotyka ziemi, następnie dwoma). Jeśli następnym razem złapie w dobrej chwili, może podnieść się o 

jeden poziom. 

 

Zapoznajcie się z powiedzeniami dotyczącymi kolorów. Często ich używacie! 

Czerwony jak krew. 

Czerwony niczym mak. 

Rudy jak wiewiórka. 

Bordowy jak stare wino. 

Zielony jak szczypiorek na wiosnę. 

Zielony jak świeża trawa. 

Niebieski jak bezchmurne niebo. 



Niebieski jak smerf. 

Granatowy jak niebo przed burzą. 

Czarny jak węgiel. 

Czarny jak heban. 

Czarny jak murzyn. 

Czarny jak niebo nocą. 

Żółty jak cytryna.  

Kolorowy jak tęcza. 

Różowy jak świnka. 

Patrzeć na świat przez różowe okulary. 

Myśleć o niebieskich migdałach.  

 

Matematyka 

 

1. Dziś będziemy zapisywać i przeliczać liczby trzycyfrowe 

Podręcznik – matematyka, ćw. 1, 2, s. 85 

 

Ćw. 1. Przeczytajcie zadanie. Wspólnie z Bratkiem wyjaśnijcie sposób obliczania kwot pieniędzy 

należących do chłopców. Porównajcie obie kwoty: 422 > 353. 

Ćw. 2. Obliczymy teraz kwoty pieniędzy posiadane przez poszczególne dzieci. Narysujcie tabelkę w 

zeszytach.  

 

Imię  Setki Dziesiątki Jedności Razem 

Jola 4 3 3 433 

Celina 3 7 6 376 

Staś - 8 8 88 

Jaś - 8 9 89 

 

Następnie zapiszcie nierówność: 433 >376 > 89 > 88. 

2. Wykonajcie teraz zadania w ćwiczeniach 

Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, 2, 3, 4, s. 63  

 

 

Życzę dużo zapału do pracy! 

 


