
 Kochani, w dniu dzisiejszym poznamy rodzaje wód naturalnych.  
Wyruszymy w podróż od kałuży do oceanu.  
Dowiemy się w jakim celu buduje się tamy i kanały. 
 

Temat: Od kałuży do oceanu 

Ed. polonistyczna i przyrodnicza 

Przeczytajcie tekst „Gdybym miał batyskaf” (podr. s. 31) 

Możecie dowiedzieć się kim jest bohater Aleksander Doba i jakie ma 

osiągnięcia:  

Aleksander Doba (to ten pan na zdjęciu) to polski podróżnik i kajakarz - 

„Podróżnik Roku 2015”. Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął 

kajakiem Ocean Atlantycki wyłącznie dzięki sile mięśni. Dokonał tego w wieku 

64 lat !!! 

W zeszytach do j. polskiego zapiszcie datę i temat a następnie wykonajcie 

zadanie 4 (podr. s. 31) – zapiszcie w zeszytach. 

Następnie wykonajcie wszystkie ćwiczenia na s. 25 i 26 (gdyby były problemy, 

to służę pomocą). 

Po wykonaniu tych  zadań poproście osobę dorosłą o zrobienie zdjęcia lub 

scanu s. 26 i wysłanie go na moją pocztę e-mail.  

 

Teraz zapoznajcie się z tekstem w podr. s.32 i 33.  

Proponuję również krótki film  

https://www.youtube.com/watch?v=q-7z1fvOhY0 

 

Przepiszcie do zeszytu notatkę w formie wykresu: 

https://www.youtube.com/watch?v=q-7z1fvOhY0


 

Z Ed. polonistycznej i przyrodniczej to na dzisiaj wszystko.  

Edukacja matematyczna 

Teraz  pora na matematyczną rozgrzewkę. 

Temat: Jednostki objętości płynów 

Przypomnijcie sobie jednostki objętości płynów: litr, pół litra, ćwierć litra, 

półtora litra – podr. s. 120. 

Zapiszcie w zeszytach do matematyki datę, temat i przepiszcie całą ramkę 

powtórzeniową.   

Następnie wykonajcie zad. 1-4 zapisując w zeszytach tylko obliczenia  

i odpowiedzi. Mogą też być rysunki pomocnicze.  

Po wykonaniu tych  zadań poproście osobę dorosłą o zrobienie zdjęcia  

i wysłanie go na moją pocztę e-mail.  

 

Rozwiążcie teraz ćw. 1-7 s.18-19 . Myślę, że nie będzie z nimi żadnych 

problemów, bo przecież Wy jesteście najlepsi. Powodzenia!!!  

 



Edukację informatyczną ćwiczycie codziennie, ale chciałabym, abyście przy 

pomocy rodziców napisali do mnie (korzystając z poczty elektronicznej Waszych 

rodziców)  krótkiego e-maila. Napiszcie w nim coś o sobie, jak Wam się podoba 

taka nauka, czy jesteście zdrowi, z czym macie najwięcej trudności, czy 

pracujecie samodzielnie, czy zadań jest zbyt dużo itp.  

 

Co wysłać: uzupełnioną stronę 26 (ćw. polonistyczne) i rozwiązania zadań 

tekstowych z matematyki (tylko w zeszycie). 

 

 

Pozdrawiam i bardzo tęsknię za Wami.  

                                                                Wychowawczyni. 

 


