
04.05.2020r. 

Witam bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu nauki zdalnej. 

Zaczynamy pracę z nowymi Podręcznikami oraz Ćwiczeniami do języka polskiego. 

Tematem dzisiejszych zajęć będą Majowe święta, jakie obchodziliśmy w ostatnich dniach.  

Muszę Was pochwalić – wykonaliście piękne symbole narodowe (flagi oraz godła).  

BRAWO! Jestem z Was dumna. 

 

Na początek wejdź na poniższy link 

http://scholaris.pl/resources/zip-resource/id/57270 

JĘZYK POLSKI 

 Podręcznik str.18 - 21 – przeczytaj dokładnie tekst. 

 Ćwiczenia str.14 – 15 – wykonaj zadania (zad.4 kropka dla chętnych). 

Napisz w zeszycie 

Lekcja 

Temat: Majowe święta. 

Wpisz do zeszytu 

Nazwy państw i ich mieszkańców piszemy wielką literą, a przymiotniki utworzone  

od tych nazw – małą. 

Wpisz do zeszytu zad.2 str.21 (Podręcznik). 

 

MATEMATYKA 

 Podręcznik str. 39 – przeczytaj zadania. 

 Ćwiczenia str. 53 – wykonaj zadania 

Lekcja 

Temat: Dodawanie sposobem pisemnym. 

252 + 187 =  200  + 100 + 50 + 80 + 2 +7 = 300+130+9=439 
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http://scholaris.pl/resources/zip-resource/id/57270
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Zadanie 2 str. 39 (Podręcznik) wykonaj w zeszycie. To zadanie jest na ocenę, więc proszę 

przesłać do środy 6 maja. 

 

WAŻNE! 

Informacja dotycząca organizacji lekcji on-line. 

Od jutra 5 maja, lekcje on-line będą odbywać się w dwóch grupach: 

Grupa 1 – godz. 10.00 – zapraszam uczniów, którzy uczęszczali na kółko matematyczne. 

Grupa 2 – godz. 11.00 – zapraszam pozostałe osoby. 

Planuję lekcję we wtorki oraz czwartki w wyżej wymienionych godzinach. 

 

Przypominam o codziennym czytaniu – 30 minut. 

Przygotowałam KARTĘ GŁOŚNEGO CZYTANIA. Proszę codziennie uzupełniać czyli 

czytać. Kartę można wydrukować lub przepisać do zeszytu do j.polskiego. W każdy piątek, 

proszę przesłać zdjęcie z całego tygodnia. CZYTANIE będzie oceniane – więc proszę  

o systematyczność. 

 

Najbliższa lektura, jaką będziemy omawiać to „Karolcia”, a następna „O psie, który jeździł 

koleją”. 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA GŁOŚNEGO CZYTANIA – MAJ  

imię i nazwisko …………………………….………………………….. 

Data Tytuł – co czytałem Podpis osoby przy której 

czytałem 

04.05   

05.05   

06.05   

07.05   

08.05   

11.05   

12.05   

13.05   

14.05   

15.05   

18.05   

19.05   

20.05   

21.05   

22.05   

25.05   

26.05   

27.05   

28.05   

29.05   

 

 

Powodzenia! 

 


