
         Andrychów, 17.04.20r. 

Dzień dobry moi Mili!  

 

Pewnie niektórzy z Was myślą sobie teraz tak… 

 

 

 

  

 

 

 

 

To znak, że nie wszyscy jesteście wyspani i pełni wigoru tak, jak ja! Ale nie martwcie się.  Czy wiecie, 

jaki dziś mamy dzień? Tak - to już piątek! Przed Wami znowu dwa dni przerwy od nauki, zadań… 

Dlatego ‘głowa do góry’!   https://www.obrazkionline.pl/obrazek/2031 

Bierzemy się do roboty! Oto wyzwania na dziś: 

 

Edukacja matematyczna: 

- Zaczynamy od porannej ‘rozgrzewki matematyczno-sportowej’. Obliczcie i zróbcie: 

 24 : 6 = tyle ‘brzuszków’ 

 63 : 6 = tyle ‘pajacyków’ 

 36 : 6 = tyle podskoków na lewej nodze 

 18 : 6 = tyle minut kręcenia ‘rowerkiem’ 

- Po takiej dawce energii nikt już nie będzie marudny i niewyspany. Dlatego usiądźcie wygodnie  

i obejrzyjcie krótką prezentację, którą dla Was przygotowałam na ‘wirtualnej’ tablicy. Link do niej 

znajdziecie na klasowym mailu (w załączniku). Aby przeglądać jej zawartość posłużcie się strzałkami, 

które znajdują się na górze ekranu i wyglądają tak: 

         w tę strzałkę klikamy 
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https://www.obrazkionline.pl/obrazek/2031


- Teraz kolej na Was. Spróbujcie wykonać kilka ciekawych ćwiczeń dotyczących kalendarza: 

 https://www.eduelo.pl/quiz/326/czesc/1/  

  

 https://www.eduelo.pl/quiz/54/czesc/1/  

 

 https://www.eduelo.pl/quiz/61/czesc/1/  

 

- Otwórzcie zeszyty do matematyki i wklejcie lub przerysujcie do nich tabelkę. (Bez zapisywania 

tematu). Następnie spróbujcie uzupełnić ją, korzystając ze swojej wiedzy i domowego kalendarza. 

Przepisujcie do zeszytu tylko te informacje z tabelki, które napisałam pogrubioną czcionką. 

 

SPOSÓB I 
(zapis z kropkami, 

z cyframi 
arabskimi) 

Pamiętajcie o zerze przy 
zapisie  miesięcy (od 
stycznia do sierpnia) 

SPOSÓB II 
(zapis nazwy 

miesiąca 
rzymskimi 
znakami) 

SPOSÓB III 
(zapis słowny 

nazwy miesiąca) 

Jaki to 
dzień 

tygodnia? 
(Sprawdź w 
kalendarzu) 

Jaki dzień wypadnie za 
5 dni (napisz datę i 

nazwę dnia tygodnia) 
(Sprawdź w kalendarzu) 

6.05.2020r. 
 

    

 14 VII 2020r. 
 

   

  7 września 2020r. 
 

  

 

- Na zakończenie wykonajcie w zeszycie zadanie 3. i 5. z podręcznika (str. 16). Pozostałe zadania na 

tej stronie (‘Powtarzam’) są dla chętnych. 

 

Edukacja polonistyczna: 

 

- Wczoraj zaprosiłam Was na przejażdżkę ‘wirtualnym’ rowerem. Dziś też chciałabym, abyśmy razem 

wybrali się w pewne niezwykłe miejsce. Czy wiecie, co należy zabrać ze sobą, gdy wybieramy się na 

wycieczkę rowerową? Otwórzcie podręczniki (str. 84) i sprawdźcie sami. Następnie wykonajcie zad. 2. 

w ćwiczeniach (str. 74). 

- Jednym z elementów ekwipunku (czyli potrzebnego sprzętu) jest MAPA lub PLAN (to taka bardziej 

dokładna mapa). Na pewno wiecie, do czego są one potrzebne?  

Tak! Pomagają nam trafić do celu, ułatwiają wyznaczenie trasy podróży, wskazują miejsce naszego 

pobytu (czyli, gdzie aktualnie jesteśmy).  

 

https://www.eduelo.pl/quiz/326/czesc/1/
https://www.eduelo.pl/quiz/54/czesc/1/
https://www.eduelo.pl/quiz/61/czesc/1/


 

Każda mapa (i plan) powinny zawierać 

legendę, czyli objaśnienie użytych na niej 

specjalnych znaków.  

 

 

 

 

- Spróbujcie teraz wykonać zad. 1. w ćwiczeniach (s.74). Skorzystajcie z legendy, zamieszczonej na 

mapie. 

-  Nadszedł czas na naszą wyprawę. Wiecie, że w kwietniu mieliśmy zaplanowaną wycieczkę do 

Krakowa, dlatego zapraszam Was na wirtualny spacer po tym pięknym mieście: 

http://www.krakow.pl/spacer 

(Aby poruszać się i słuchać informacji należy naciskać na specjalne strzałki i oznaczenia w lewym 

dolnym roku ekranu – na małej mapce) 

- Teraz sprawdźcie, czy rozpoznajecie te zabytki: https://learningapps.org/4157650 

- W ćwiczeniach do j. polskiego na stronie 75 wykonajcie zadanie 3. 

 

Dla chętnych: 

https://www.youtube.com/watch?v=h2Y4L60RjAE – coś więcej z historii rowerów  

 

Edukacja społeczna: 

- Zagrajcie z kimś bliskim w grę planszową, którą sami wykonaliście (prosiłam o to już jakiś czas 

temu). Sprawdźcie, czy wszystkie jej elementy (plansza, napisana przez Was instrukcja z zasadami 

gry) są dopracowane i dokładnie takie, jak chcieliście. Przypominam, że Wasza gra miała zawierać 

jakieś matematyczne zagadki (np. oznaczenie pól – to działania na mnożenie). Bardzo proszę, abyście 

przesłali mi przez weekend na mojego maila lub Messengera zdjęcie Waszych gier (planszy  

i instrukcji), abym mogła wpisać za nie oceny z matematyki do dziennika. Czekam do PONIEDZIAŁKU!  

http://www.krakow.pl/spacer
https://learningapps.org/4157650
https://www.youtube.com/watch?v=h2Y4L60RjAE


 

   

   

  

 

 

 

 

 

         Pani Kasia  

 

P.S. Nasz ‘wirtualny słoik zapełnia się coraz bardziej. Mamy już w nim… 

   

 

 

255 makaronów!!! 

 


