
Zadania na 27.05.20 – środa 

WITAM! Myślę, że udało się świętowanie Dnia Matki . Naładowaliście swoje 

akumulatorki i pełni radości i zapału przystąpicie do dzisiejszych zadań. 

Spróbujemy dziś odpowiedzieć na pytanie „Co świadczy o wartości człowieka”.  

ŚWIAT DZIECI 

 Temat dnia: Co w życiu jest najważniejsze? 

Zapraszam do nauki. 

1.Wspólne czynności rodzinne  

Zastanówcie się proszę, co najbardziej lubicie robić ze swoja rodzinką. 

Dokończcie zdania i zapiszcie je w zeszycie do języka polskiego. 

Wspólnie z mamą najbardziej lubię………………………………………… 

Wspólnie z tatą najbardziej lubię…………………………………………… 

Całą rodziną lubimy…………………………………………………………  

2.W kąciku czytelniczym Bratka – jeżeli to możliwe poproś Rodzica o 
przeczytanie  fragmentów opowiadania E. Zubrzyckiej (podręcznik, cz. 4 s. 42 
– 43)  

Porozmawiajcie wspólnie na temat ; kiedy chłopcy szukali bezpieczeństwa w 

ramionach mamy, a kiedy wśród drogocennych skarbów.   

3. Co według Was znaczy wypowiedź taty „Najpierw Adaś ładował 

akumulatory na twoich kolanach, a teraz robi to Grześ” (podręcznik, cz. 4 s. 

43 ćw. 2) 

 „Ładować akumulatory” to znaczy, nabierać energii, siły do działania. Do 

tego potrzebne są nam osoby, które nas kochają, dają poczucie 

bezpieczeństwa. 

Przepiszcie do zeszytu, kolorem zielonym bardzo ważne zdanie z czytanki s. 43 

( wyróżnione w tekście kolorem pomarańczowym).  

4.Przedstawcie propozycje własnego „ładowania akumulatorów” 

(podręcznik, cz. 4 s. 43 ćw. 5) 

Zapiszcie w zeszycie w linie swoje propozycje tego, w jaki sposób chcielibyście 

spędzać czas z rodzicami, aby ładować akumulatory. 

5.Wskazywanie przymiotników określających mamę (podręcznik, cz. 4 s. 43 

ćw. 3) 



Wskażcie przymiotniki pasujące do mamy chłopców i uzasadnijcie ustnie swój 

wybór.  

6.Próba odpowiedzi na pytanie „Co świadczy o wartości człowieka?” 

(podręcznik, cz. 4 s. 43 ćw. 4) 

Porozmawiajcie z Rodzicami na temat tego, czy o wartości człowieka świadczą 

jego cechy wewnętrzne czy tez przedmioty, którymi się otacza. Zastanówcie się, 

kiedy można czuć się naprawdę szczęśliwym i radosnym.  

7.Pisownia przeczenia nie z czasownikami (podręcznik, cz. 4 s. 43 ćw. 6,) 

Wyjaśnijcie pisownię czasowników z przeczeniem nie – czasowniki z 

przeczeniem nie piszemy osobno.  Ułóżcie trzy zdania z wybranymi przez siebie 

wyrazami i zapiszcie je w zeszycie w linie.  

8. Nauczcie się pięknie czytać czytankę ze s.42, 43. 

 

Czas na odpoczynek. 

Wykonajcie kilka ćwiczeń : 

- podskocz 5 razy na lewej i prawej nodze 

- zrób 5 pajacyków 

- przeciągaj się leniwie 

- teraz zrób 5 wdechów i wydechów 

Zjedz coś dobrego, napij się wody i przystąp do dalszej pracy. 

Matematyka 

Wykonajcie samodzielnie zadania z ćwiczenia matematycznego    

1.  Zadania te dotyczą dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia w 

zakresie 100, zapisu słownie liczb (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, 

ćw.1, 2, 3, s. 69) 

2. Teraz wykonajcie zadanie z treścią, wpiszcie w okienka odpowiednie 

liczby, skreślcie niepotrzebne informacje w zadaniu, zamalujcie 

tabliczki, które pokazują taki sam upływ czasu(zeszyt ćwiczeń – 

matematyka, cz. 3, ćw.1, 2, 3, 4, s. 70) 

3. Przeczytajcie zadanie i ułóżcie do niego pytanie, (zeszyt ćwiczeń – 

matematyka, cz. 3, ćw.1, s. 72) 



4. Obliczcie obwód prostokąta (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw.2, 

s. 72) obwód obliczamy dodając długości wszystkich boków prostokąta. 

5. Uzupełnijcie nierówności (zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw.3, s. 

72) 

 

Powodzenia! 

 

 


