
16.04.2020 r. czwartek. 

Dzień dobry  Jak Wam minął wczorajszy dzień? Co robiliście ciekawego? Ciekawa jestem Waszych 

sposobów na spędzanie wolnego czasu w domu, zwłaszcza, że teraz jest go wyjątkowo dużo. Może 

ktoś  z Was przyśle mi jakieś zdjęcia?  

Dzisiaj kolejne zajęcia z cyklu „Ślady przeszłości”. Zdobędziecie wiadomości na temat: 

 Pojęcia „manufaktura”; 

 Miasta Łódź; 

 Zabytków znajdujących się w naszej okolicy; 

Poszerzycie również swoje umiejętności dotyczące: 

 Pisowni nazw mieszkańców miast oraz nazw geograficznych; 

 Czytania ze zrozumieniem; 

 Wyszukiwania określonych informacji w tekście oraz innych źródłach. 

W części matematycznej będziecie mogli doskonalić umiejętność dodawania i odejmowania                 

w zakresie 100.  

Przygotowałam dla Was kilka zadań obowiązkowych oraz zadania dodatkowe. Zadania 

obowiązkowe będę oceniać pod względem poprawności wykonania. Za dodatkowe  macie szansę 

otrzymać 6. Myślę, że warto popracować. Zachęcam Was do tego. 

1. Czy pamiętacie najważniejsze zabytki Krakowa i Warszawy? Opowiedzcie o nich swoim 

rodzicom lub innym członkom rodziny. Może ktoś ze starszych osób zna ciekawostki 

dotyczące tych miast? 

2. Proponuję, abyście rozwiązali krzyżówkę w Kartach ćwiczeń na str. 34.  

3. Przeczytajcie tekst w podręczniku na str. 32-33. Zwróćcie uwagę na wyjaśnienie pojęcia 

„manufaktura”.  

4. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej co dziś można robić w łódzkiej manufakturze zapraszam 

do obejrzenia krótkiego (6 minut)  filmiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=dYJA7GpxFgM. 

5.  Wykonajcie, proszę  ćwiczenie 2 na str. 34 w Kartach ćwiczeń. Całe zdanie przepiszcie do 

zeszytu. Pamiętajcie o pięknym, kaligraficznym piśmie. 

6. W zadaniach 4 i 5 na str. 35 poćwiczycie umiejętność formułowania oraz zapisywania nazw 

mieszkańców miejscowości. Pamiętajcie, że zapisujemy je MAŁĄ LITERĄ. Zupełnie inaczej niż 

nazwy mieszkańców państw (np. Polak, Polka, Niemiec, Niemka, Anglik, Angielka, 

Amerykanin, Amerykanka itp.)Postarajcie się zapamiętać tę zasadę ortograficzną.  

7. Zadanie ruchowe: https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 Zamiast hula-hop 

możecie wykorzystać sznurek lub skakankę, a zamiast wielkiej piłki np. złożony kocyk lub 

kołderkę (poproście rodziców o pozwolenie). 

8. MATEMATYKA. Do rozwiązania wyznaczam zadania 5 i 6 na str. 25 oraz 1 i 2 na str. 26 w 

Kartach matematycznych. 

9. ZADANIE DODATKOWE.  W naszej okolicy znajduje się kilka miejscowości z bardzo 

interesującymi zabytkami. W  Internecie lub posiadanych przez Was albumach, 

encyklopediach itp.wyszukajcie  informacje o zabytkach znajdujących się  np. w Dębnie, 

https://www.youtube.com/watch?v=dYJA7GpxFgM
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8


Brzesku, Dołędze, Melsztynie . Wystarczy wybrać jedną miejscowość i jeden zabytek. 

Możecie wykonać  mały album rysunkowy albo zapisać krótką informację dla turystów 

przyjeżdżających z innych stron Polski.  

10. ZADANIE DODATKOWE Piękne czytanie tekstu pt. „Ślady przeszłości”. Podręcznik str. 88-89. 

Jeżeli czytacie jakieś ciekawe książki , bardzo proszę wyślijcie mi informację na ten temat np. 

zdjęcie z egzemplarzem. Bardzo chciałabym, abyście przyjaźnili się z bohaterami lektur, śledzili 

ich losy, przeżywali przygody, poznawali wspaniały świat bajek, baśni, legend. W ten sposób na 

pewno  łatwiej Wam będzie przeżywać ten wyjątkowy czas. O Waszych lekturach porozmawiamy 

więcej, gdy wrócimy do szkoły. Liczę na interesujące opowieści  
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