
Środa, 15.04.2020 r. 

Dzień dobry, kochani!!! Witam Was po świętach. Mam nadzieję, że odpoczęliście i macie 

teraz dużo sił do naszej wspólnej pracy.  

Dziś będziecie uczyć się  o zabytkach. Macie już sporo wiedzy na ten temat, jednak pojawią 

się nowe informacje, zdobędziecie nową porcję wiedzy. Myślę, że będzie bardzo przydatna, gdy 

skończy się ten trudny czas pandemii i wszyscy będziemy mogli podróżować , zwiedzać nowe miejsca, 

poznawać ciekawe miejscowości, zabytki, muzea. Dlatego, bardzo proszę poświęćcie swój czas               

i uwagę na realizację dzisiejszego tematu: „Na tropie zabytków”. 

1. Czy potraficie odpowiedzieć na poniższe pytania? Jeżeli niektóre spośród nich są trudne, 

postarajcie się sięgnąć do wiedzy zawartej w różnych źródłach informacji np.                       

w encyklopediach, słownikach lub po prostu w Internecie. 

 Co to są zabytki? Jakie zabytki znacie? 

 Czego możemy dowiedzieć się dzięki zabytkom?  

 Co możemy obejrzeć w skansenach? 

 Jakie przedmioty mogą stać się zabytkami? 

 Jakie znacie muzea, które znajdują się w najbliższej okolicy? 

 Do jakiego muzeum chcielibyście pojechać? 

 Jak powinna zachowywać się osoba odwiedzająca muzeum? 

 Na czym polega kultura zwiedzania? 

 

2. Przeczytajcie teksty w podręczniku na str. 30 i 31.  

3. Wykonajcie ćwiczenie 1 na str. 32 w Kartach ćwiczeń.  

4. Definicję zabytku zapiszcie w zeszycie do języka polskiego. Pamiętajcie, proszę o pięknym, 

kaligraficznym piśmie. 

5. Czy pamiętacie jak rozwijaliśmy zdania proste? Teraz tę umiejętność poćwiczycie 

wykonując zad. 2 na str. 32. 

6. ZADANIE DODATKOWE (NA 6): ćw. 8 i 9. str. 92. 

7. Dla relaksu proponuję wykonanie ramki na zdjęcie. Instrukcja znajduje się na str. 33. 

Poproszę o foto Waszych prac  

8. MATEMATYKA. Bardzo proszę zajrzyjcie do podręcznika na str. 107. Znajdziecie tam 

informację o różnych sposobach dodawania liczb dwucyfrowych. Przyjrzyjcie się im 

uważnie. Oceńcie, który ze sposobów jest dla Was łatwiejszy. Dobrze jest znać wiele 

sposobów dodawania, ale najlepiej używać tego, który najlepiej rozumiecie. Możecie 

poprosić rodziców o pomoc. 

9. Wykonajcie teraz zad. 1-4 na str. 24 w Kartach matematycznych.  

10. Kto ma ochotę na ciekawą grę - proponuję „Wielkanocną zabawę”, która znajduje się  na 

str. 62 w Kartach matematycznych.  

Na dziś to już wszystko. 

Pozdrawiam Was serdecznie 

Wasza wychowawczyni  Izabela Nadolnik 


