
Zadania na 28.05.20 – czwartek 

Witam i zapraszam do domowej nauki. Na dzisiejszych zajęciach spróbujemy uzasadnić stwierdzenie 

 „być dzieckiem to wcale nie taka łatwa sprawa”. Porozmawiamy o wadach i zaletach dzieciństwa i 

dorosłości. 

Kochani mamy już 4 część ćwiczenia do języka polskiego. Jest w nim wiele ciekawych ćwiczeń, które z 

przyjemnością wykonacie.  

 

 ŚWIAT DZIECI 

 Temat dnia: Niech żyją dzieci! W świecie szyfrów. Dodajemy i odejmujemy, czyli sprawnie 

rachujemy.  

 

Zapraszam do nauki z nowym ćwiczeniem do języka polskiego. 

1.Rozszyfrujcie hasła wg określonego kodu  
(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana cz. 4, s.35 ćw. 1) 

Zapiszcie je w liniaturze: Dziecko to najważniejsza część świata. Czy zgadzacie się z tym?  

2.W kąciku czytelniczym Bratka, przeczytajcie wiersz „Wiwat” L. J. Kerna  
(podręcznik cz. 4, s. 44 – 45) 

 Samodzielnie odczytajcie wiersz. Jak myślicie dlaczego poeta napisał wiersz pt. „Wiwat”. 

Zapoznajcie się z notą biograficzną L.J. Kerna.  

3.Uzasadnijcie stwierdzenia „być dzieckiem to wcale nie taka łatwa sprawa”  

(podręcznik cz. 4, s. 45 ćw. 2) 

4.Uzupełnijcie zdania  

(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana cz. 4, s. 35 ćw. 2) 

Odczytajcie je głośno Rodzicom. 

5.Jakie są Waszym zdaniem zalety i wady dzieciństwa i dorosłości 
(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana cz. 4, s. 36 ćw. 1) 

Samodzielnie uzupełnijcie tabelkę.  

6.Jakie zadania mają dzieci „do spełnienia”  
(podręcznik cz. 4, s. 45 ćw. 3)  
Jak myślisz? 

7.Na podstawie wiersza i własnych przemyśleń napisz kilkuzdaniową wypowiedz  „Dzieci są ważne” 
(podręcznik cz. 4, s. 45 ćw. 4) 

To ma być Twoja wypowiedz. 

8.Wykonaj jeszcze kilka ćwiczeń utrwalających wiedzę: 

  (zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana cz. 4, s. 31 ćw. 2, 3, 4) 

(zeszyt ćwiczeń – edukacja zintegrowana cz. 4, s. 34 ćw. 1) 



 

 

 

Zasłużyliście na odpoczynek. Możecie wyjść na spacer, a potem wykonać zadania z matematyki. 

Matematyka 

1. Rozwiązywanie zadań tekstowych – obliczenia pieniężne  

(podręcznik – matematyka, ćw. 1, 2, s. 88) 

Samodzielnie czytajcie zadania. Podajcie rozwiązania i odpowiedzi. Zapiszcie je w zeszytach: 

Ćw. 1.  

 35 zł + 49 zł + 400 zł = 484 zł 

Odp.: Na zakup farby i wykładziny do pokoju Mileny potrzeba 484 zł. 

 324 zł + 175 zł = 449 zł 

Odp.: Biurko z krzesłem kosztuje 499 zł. 

 regał: 245 zł 

półka: 50 zł 

4 półki : 4 ∙ 50 zł = 200 zł 

razem: 200 zł + 245 zł = 445 zł 

Odp.: Regał i 4 półki kosztują 445 zł.  

 16 ∙ 5 = 10 ∙ 5 + 6 ∙ 5 = 50 + 30 = 80 

80 > 74 

Odp.: Wszystkie książki Mileny zmieszczą się na regale.  

 karton: 37 zł 

artykuły papiernicze: 57 zł 

razem: 37 zł + 57 zł = 94 zł 

reszta: 100 zł – 94 zł = 6 zł 

Odp.: Milenie zostało 6 zł.  

2.Korzystając z informacji zamieszczonych w podręczniku rozwiążcie zadanie  

 Zeszyt ćwiczeń – matematyka, cz. 3, ćw. 1, s. 73 

3.Wykonajcie jeszcze  ćwiczenie 2 i 3 z tej samej strony. 

 

Powodzenia! 

 


