
  

 

Zadania na 26.05.20 – wtorek 

 

Witam Was Kochani w szczególnym dniu. Dziś Dzień Matki. 

Sprawcie, aby ten dzień był przepełniony miłością i serdecznością. Niech nie zabraknie dziś życzeń, 

uśmiechu i wspólnych rozmów. Powiedz Mamie, jak bardzo ją kochasz. 

 

Z najlepszymi życzeniami dla wszystkich Mam. 

 
Temat dnia: Za co najbardziej dzieci kochają swoje mamy? 

 

Dajcie mamie buziaka, złóżcie życzenia i samodzielnie przystąpcie do wykonania dzisiejszych zadań. 

Nie będzie ich dużo, bo musicie mieć czas na wspólne świętowanie. 

 

Zaczynamy!  

1.Otwórzcie (podręcznik, cz. 4 s. 40 – 41) i przeczytajcie zamieszczone tam wiersze. Wybierzcie 

jeden wiersz i nauczcie się go pięknie czytać. Potem usiądźcie obok mamy i odczytajcie go w 

prezencie swojej mamie. Jestem pewna, że się ucieszy.   

 

2.Otwórzcie teraz zeszyty do języka polskiego i zapiszcie dzisiejszą datę. Zapiszcie kolorowo 

wyraz MAMA i dopiszcie do niego jak najwięcej zdrobnień np. mateńka, mamusia…… 

 

3.Przeczytajcie wiersze jeszcze raz i zastanówcie się,  za co dzieci kochają swoje mamy. A ty za 

co kochasz swoja mamę. Dokończ zdanie i zapisz je w zeszycie. 

Kocham Cię mamo za to że………………………………………………………… 

        Moja mama jest…………………………………………………………………….. 

        Życzę Ci mamo……………………………………………………………………… 

Odczytaj to głośno swojej mamie. 

 

 



 

 

 

4.Zapoznajcie się z tekstem piosenki o mamie zamieszczonej w podręczniku na s. 96, a następnie 

zaśpiewajcie ją do muzyki: 

• piosenka „Mamusiu kochana” https://www.youtube.com/watch?v=Bited_zY44Q 

 

5.Obejrzyjcie wspólnie obrazy  (podręcznik, cz. 4 s. 100 ) na których polscy artyści ukazali matki 

z dziećmi  

− Porozmawiajcie o emocjach i uczuciach, jakie przekazali w swoich obrazach artyści. 

− Namalujcie portrety swoich mam. 

 

Czas na odpoczynek. Wspólnie z mamą wykonaj to co sprawi wam radość. Może razem 

zaśpiewacie Waszą ulubioną piosenkę? 

 

Matematyka  

Zapraszam do rozwiązywania zadań tekstowych (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, 

ćw. 1, 2, s. 67, ćw. 1, 4, s. 68) 

Pracujcie samodzielnie, a potem sprawdźcie poprawność rozwiązań: 

Ćw. 1., s. 67. 

350 km – 50 km = 300 km 

Odp.: Taksówkarz we wtorek przejechał o 300 km więcej niż w poniedziałek.  

 

Ćw. 2., st. 67. 

150 zł + 150 zł + 100 zł + 200 zł + 100 zł + 30 zł + 60 zł = 790 zł 

1000 zł > 790 zł = 210 zł 

Odp.: Kwota 1000 zł wystarczy mamie na zrobienie zakupów.  

 

Ćw. 1., s. 68. 

322 kg – 22 kg – 220 kg = 300 kg – 220 kg = 80 kg 

Odp.: Do sklepu przywieziono 80 kg owoców krajowych. 

• owoce i warzywa razem: 

dwa dni: 322 kg + 322 kg = 644 kg 

trzy dni: 644 kg + 322 kg = 966 kg 

• warzywa:  

trzy dni: 220 kg + 220 kg + 220 kg = 660 kg 

cztery dni: 660 kg + 220 kg = 880 kg 

• owoce tropikalne: 

dwa dni: 22 kg + 22 kg = 44 kg 

cztery dni: 44 kg + 44 kg = 88 kg 

Ćw.4., s.68 – nie podaję rozwiązania, obliczcie sami. 

 

 

Do jutra! Miłego świętowania! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bited_zY44Q

