
Dziś święto Waszych Tatusiów. Z tej okazji wykonacie dla nich drobny prezent, 

przeprowadzicie wywiad i zaśpiewacie piosenkę. Do dzieła! 

 

Powodzenia!  

 
  

1. Pora na przypomnienie sobie piosenki pt. „Tato już lato” . 

Przygotujcie różne instrumenty perkusyjne np. łyżki czy pokrywki  i zaśpiewajcie dla 

taty piosenkę pt. „Tato, już lato”. 

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ 

2. Gdy już zaśpiewacie piosenkę, przeprowadźcie wywiad z tatą. 

 Przykładowe pytania: 

 - Kiedy pierwszy raz dostałeś jedynkę w szkole? 

 - Za co dostałeś największą burę od rodziców? 

 - Jak miała na imię twoja pierwsza dziewczyna? 

 - Który przedmiot w szkole sprawiał ci największe trudności? 

 - Twój największy sukces? 

 - Czy miałeś jakieś zwierzątko, kiedy byłeś dzieckiem? 

 -Czy w dzieciństwie miałeś swoje ukryte skarby? 

 - Czego bałeś się najbardziej jako dziecko? 

 - Jak miał na imię twój najlepszy przyjaciel? 

 - Jakie jest twoje największe marzenie?  

  

 

    BLOK TEMATYCZNY: NADCHODZI LATO 

 Temat : Nasze klasowe inicjatywy – spotkanie z wierszem i piosenką. 

 
 

(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana cz. 4,  ćw. 1, s. 72 oraz zeszyt w linie) 

Do podanych wyrazów dopisz po dwa wyrazy rymujące się – wg własnego pomysłu.  

 Na podstawie zapisanych wyrazów ułóż i zapisz w zeszycie w linie rymowany wierszyk.  

 

 (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana cz. 4,  ćw. 2, s. 72) 

Przypomnij, w jaki sposób rozpoznajemy poszczególne części mowy i podają własne przykłady: 

rzeczowników, czasowników, liczebników, przymiotników i przysłówków. 

Ćw. 2. Uważnie przyjrzyj się ilustracji, a następnie wypisz po cztery przykłady rzeczowników, 

czasowników, liczebników, przymiotników i przysłówków. 

https://www.youtube.com/watch?v=AjV0cal75LQ


 

 (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana cz. 4 s. 72 ćw. 3) 

Zapisz imię i nazwisko autora oraz tytuł swojego ulubionego wiersza. 

 

(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana cz. 4 s. 71 ćw.1, 2, 3, 4, 5) 

 

Pora na wykonanie prezentu dla taty. Możecie wykonać jego ulubiony deser, laurkę lub breloczek do 

kluczy. 

 Poniżej podaję linki.  

https://www.youtube.com/watch?v=jmQz8sbShp4  brelok do kluczy na Dzień Ojca  

https://www.youtube.com/watch?v=GsybRwXluAw  laurka dla Taty. 

 

Ułóż życzenia dla taty i zapiszcie je na jednej ze stron Twojej laurki. 

 

Matematyka 

 

Temat: Obliczanie wagi towarów, przeliczanie jednostek wagowych. 

 

 (zeszyt ćwiczeń – matematyka cz. 4, ćw. 1, 2, s. 67) 

Ćw. 1.  oblicz, ile kilogramów owoców zamówiono na szkolną stołówkę: 

 jabłek 56 kg 

 gruszek połowę mniej, czyli 56 : 2 = 28 kg 

 mandarynek 16 kg 

56 + 28 + 16 = 100 

Odp.: Na stołówkę przywieziono 100 kg owoców. 

Ćw. 2. Uczniowie obliczają, ile razem ważą produkty, a następnie zamieniają dekagramy na 

kilogramy. 

 pół kilograma mąki, 40 dekagramów masła, 20 dekagramów drożdży, 30 dekagramów dżemu 

50 dag + 40 dag + 20 dag + 30 dag = 140 dag, czyli 1 kg 40 dag 

 kilogram twarogu, 50 dekagramów cukru, 70 dekagramów brzoskwiń  

1 kg + 50 dag + 70 dag = 1 kg 120 dag = 2 kg 20dag 

 pół kilograma szynki, 20 dekagramów cukru, 80 dekagramów brzoskwiń 

50 dag + 20 dag + 80 dag = 150 dag, czyli 1 kg 50 dag 

 

 (zeszyt ćwiczeń – matematyka cz. 4, ćw. 3, s. 67, zeszyt w kratkę) 

Uważnie odczytaj treść zadania i dopisz to, czego w nim brakuje – w zadaniu brakuje pytania: 

 Kazio włożył do 6 koszy po 8 kilogramów jabłek i po 7 kilogramów gruszek.  

Ile kilogramów owoców Kazio włożył do koszy? 

6 ∙ 8 + 6 ∙ 7= 48 + 42 = 90 

Odp. Rysio włożył do koszy 90 kg owoców. 

Zastanów się, o co jeszcze można zapytać, i zapisz w zeszycie w kratkę swoją propozycję pytania. 

Następnie ułóż działanie, rozwiąż je i zapisz odpowiedź.  

 

 (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 1, 3 s. 68) 

Ćw. 1.  

 Ile dekagramów warzyw i owoców kupił Michał?  

2 kg mandarynek 

4 kg ziemniaków 

truskawek tyle samo, co mandarynek, czyli 2 kg 

czereśni tyle, co połowę ziemniaków, czyli 2 kg 

2 kg + 4 kg + 2 kg + 2 kg = 10 kg = 1000 dag     

https://www.youtube.com/watch?v=jmQz8sbShp4
https://www.youtube.com/watch?v=GsybRwXluAw


Odp.: Michał kupił 1000 dag owoców i warzyw. 

Ćw. 2.  
Pierwsza i druga skrzynka = 14 kg 

Trzecia skrzynka 14 kg + 5 kg = 19 kg 

Czwarta skrzynka 42 kg – 14 kg – 19 kg = 9 kg 

 Odp.: Czwarta skrzynka waży 9 kg.  

(zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 2 s. 68) 

Oblicz grafy, wpisz w puste miejsca odpowiednie liczby. 

 

 (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 4 s. 68) 

Odczytaj informacje w ramkach, a następnie zamaluj ramki odpowiednim kolorem, w zależności od 

tego, czy wartości oznaczają czas, ciężar, długość czy cenę.  

 

 (zeszyt ćwiczeń – edukacja matematyka, cz. 4, ćw. 1, s. 69) 

 7 kg – 700 dag – 7000 g 

 0,6 t – 600 kg – 60000 g 

 (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 2*, s. 69 ) 

 

Odp.: Tata waży 90 kg, Celina waży 30 kg, a mama waży 60 kg.  

 Ile waży Kacper? 

200 – 180 = 20 

Odp. Kacper waży 20 kg. 

 Ile ważą oba psy? 

Oba psy łącznie ważą tyle co Kacper, czyli 20 kg, ale Reksio waży o 10 kg mniej niż Azor, 

czyli Reksio waży 5 kg, a Azor waży 15 kg. 

 (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana, cz. 4, ćw. 3, s. 69) 

czerwona walizka waży 4 kg 

zielona walizka waży 6 kg  

niebieska walizka waży 5 kg 

4 kg + 6 kg + 5 kg = 15 kg 

5 kg + 5 kg + 4 kg = 14 kg 

6 kg + 6 kg + 4 kg = 16 kg 

(zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 4, ćw. 1, 2, 3, s. 70) 
Ćw. 1. Uczniowie uważnie przyglądają się wartościom kolejnych odważników. Następnie 

samodzielnie rysują swoje propozycje zważenia danych wartości.  

Ćw. 2. Uczniowie porównują kolejne wartości i wpisują odpowiednie znaki: 

7 t > 500 kg             90 kg = 9000 dag             8 kg = 800 dag 

4 t > 500 kg             200 dag < 3000 g             5000 g = 5 kg 

85 kg < 9800 dag           650 kg > 6500 dag            350 g > 20 dag 

Ćw. 3. Uczniowie wskazują, który przedmiot jest lżejszy, a który jest cięższy. Rysują przedmioty w 

odpowiedniej kratce.  

                                                    Miłego dnia! 



 


