
ŚRODA 18.03.20r. Temat: Pożegnanie zimy 

ED. 
MATEMATYCZNA 

Zad.1  
Zmierz wzrost wszystkich domowników. Zapisz w 
zeszycie pomiary. Oblicz różnicę pomiędzy 
najwyższym a najniższym członkiem rodziny. 
Zad. 2. 
Oszacuj (czyli w przybliżeniu) ile kroków zrobisz od 
drzwi wejściowych do drzwi Twojego pokoiku. Zapisz 
liczbę szacowaną.  
A teraz przejdź ten dystans i zapisz, ile wykonałeś 
kroków. Porównaj wynik   
Zad. 3 
Oblicz obwód stołu, przy którym całą rodziną 
spożywacie posiłki. Zapisz działanie. 

ED. 
POLONISTYCZNA 

Zad. 1 
Napisz list do Zimy, w którym ją pożegnasz. 
Pamiętaj o elementach, które musi zawierać list: 
miejscowość, data, nagłówek, zwroty grzecznościowe 
z dużej litery i podpis. 
Zad. 2 
Podkreśl w liście czasowniki. 
Zad. 3  
Ułóż podkreślone czasowniki w kolejności 
alfabetycznej. 

CZWARTEK 19.03.20r. Temat: Na tropie ortografii 
ED. 
MATEMATYCZNA 

Zad. 1 
Każdy kubek w Twojej kuchni kosztuje 4 zł. Policz, ile 
warte są wszystkie kubki. Zapisz działanie.  
Zad. 2 
Masz 100 zł, sprawdź, czy możesz kupić kubki ze 
swojej kuchni , a jeżeli Ci brakuje, to ile? Zapisz 
działanie. 
Zad. 3 
Za umycie auta dostaniesz 8 zł. Ile razy musisz umyć 
auto, aby uzbierać 84 zł? 
Zapisz działanie i napisz odpowiedź.  

ED. 
POLONISTYCZNA 

Zad. 1 
Napisz z pamięci podane zdania. Przeczytaj, zasłoń, 
napisz i sprawdź poprawność. 
Już jutro pierwszy dzień wiosny. 
Na dworze jest coraz cieplej. 



Z ciepłych krajów powrócą bociany. 
Posprzątam swój pokój  
Zad. 2 
Wypisz, jak najwięcej przymiotników 
rozpoczynających się od litery „P” 
W szkole porównamy wyniki  
Zad. 3 
Poszukaj rymów do wyrazów: 
Lasy-……… 
Jaskółka-…………….. 
Słonecznie-………………. 
Zielony-……………………… 

ED. 
TECHNICZNA 

Wykonaj instrument muzyczny wg własnego pomysłu. 
Po powrocie do szkoły utworzymy klasową orkiestrę 
 

PIĄTEK  20.03.20r. Temat: Witamy Wiosnę 
ED. 
POLONISTYCZNA 

Zad. 1 
Napisz zaproszenie na teatrzyk pt.”Witaj wiosno” 
Pamiętaj, że zaproszenie powinno zawierać podane 
informacje: 
 Kto zaprasza 
 Kogo zaprasza 
 Na co zaprasza 
 Gdzie zaprasza 
 Na kiedy zaprasza 

ED. 
PRZYRODNICZA 

Dziś pierwszy dzień wiosny. Wypisz w punktach, jakie 
zmiany następują w przyrodzie o tej porze roku.  

ED. MUZYCZNA I 
PLASTYCZNA 

Na kanale YOUTUBE wpisz „Odgłosy wiosny – Johan 
Strauss”, słuchając muzyki namaluj wiosenny obrazek 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3_iZNMsUqDw 

 

Miłej pracy Wam życzę . Zadania rozwiązujcie w zeszytach. 

Przypominam o codziennym czytaniu i doskonaleniu tabliczki mnożenia 

Pozdrawiam Was bardzo wiosennie  

Pamiętajcie o tym, aby zdrowo się odżywiać i o ruchu.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=3_iZNMsUqDw


 


