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Witajcie! Kto z Was lubi pierniki? Najlepsze pieką podobno w Toruniu. Może 

kiedyś wybierzemy się na wycieczkę do tego pięknego miasta… Warto więc 

dowiedzieć się, z czego jeszcze słynie Toruń. A więc nie marnujmy czasu, tylko 

ruszajmy poznawać to piękne, nadwiślańskie miasto.  

1.  Skoro wspomniałam o toruńskich piernikach, poproś kogoś z domowników 

o przeczytanie legendy „O piekarzu i jego córce Katarzynie” (podręcznik, 

s. 25). To bardzo wzruszająca legenda.

2. Odpowiedz na pytania zawarte w poleceniu 1, 2, 3 i 4 na s. 25 w podręczniku.

3. Dla chętnych – polecenie 5 s. 25 w podręczniku.

4. Przeczytaj bardzo uważnie ciekawostki związane z Toruniem – podręcznik, 

s. 24

5. Wykonaj polecenie znajdujące się pod tekstem w podręczniku, s. 24. Udało Ci 

się odpowiedzieć bezbłędnie? Brawo!

6. A teraz popatrz na wyjątkowe toruńskie budowle. Przyjrzyj się im uważnie

               Dom Kopernika                                                Krzywy dom



       Kamienica Łuk Cezara                         Wejście do budynku Teatru Baj

7. Wykonaj polecenie 1, s. 22 w zeszycie ćwiczeń.

8. W Toruniu urodził się i mieszkał Mikołaj Kopernik – astronom, który odkrył,

    że Ziemia krąży wokół Słońca, a nie Słońce wokół Ziemi.

9. Wykonaj polecenie 2 s. 22 oraz polecenie 1 i 3 na s. 23 w zeszycie ćwiczeń.

10. Dla chętnych – polecenie 2 s. 23, zeszyt ćwiczeń.

11. A teraz zapraszam Was na spacer po toruńskim Planetarium.

      https://youtu.be/OlGWnOvvxkU 

12. Wracamy do pracy. Wykonaj dwa dowolne polecenia ze s. 27 w podręczniku.

13. Popatrz na dwa sposoby odejmowania  w zakresie 20 (podręcznik, s. 26).

14. Wykonaj polecenie 2, s. 24 w zeszycie ćwiczeń. Skorzystaj z dowolnych 

liczmanów.

15. Rozwiąż zadanie z treścią – polecenie 1, s. 24, zeszyt ćwiczeń.

16. Jeśli lubisz matematykę i masz jeszcze ochotę na pracę, wykonaj polecenie 3, 

s. 24 oraz polecenie 1 i 2, s. 25 w zeszycie ćwiczeń (dla chętnych).

https://youtu.be/OlGWnOvvxkU


Dzisiejszą podróż zaczęliśmy i zakończymy z toruńskimi 

piernikami. Na pożegnanie posłuchajcie piosenki „Toruń 

pachnie piernikami”. https://youtu.be/l8ThukPoqYI 

https://youtu.be/l8ThukPoqYI

