
20.04.2020 r. Poniedziałek. 

Dzień dobry!!! Witam Was w kolejnym tygodniu naszej zdalnej współpracy. Jak się czujecie? Czy 

wszystko w porządku? Czy dopisuje zdrowie? Mam nadzieję, że tak. 

Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl tematyczny – „wiosna”. Podczas realizacji tego zagadnienia poznacie: 

 Nowe gatunki zwierząt i roślin występujących w różnych środowiskach; 

 Zwyczaje ptaków wędrownych; 

 Cechy charakterystyczne niektórych zjawisk atmosferycznych; 

Będziecie rozwijać umiejętności: 

 Wykonywania pomiarów temperatury, porównywania ich; 

 Wyciągania wniosków z obserwacji przyrodniczych; 

 Eksperymentowania; 

 Tworzenia rodziny wyrazów; 

 Stopniowania przymiotników; 

 Kodowania; 

W dalszym ciągu pracować będziecie również nad: 

 Doskonaleniem umiejętności czytania ze zrozumieniem; 

 Pisaniem poprawnym pod względem ortograficznym; 

 Biegłym dodawaniem i odejmowaniem w zakresie 100; 

 Obliczeniami zegarowymi. 

Ja ze swojej strony zwrócę uwagę i będę oceniać: 

 Poprawność wykonywania poszczególnych zadań; 

 Podejmowanie prac dodatkowych (za to zawsze przyznaję 6); 

 Estetykę i oryginalność wykonywania prac plastyczno-techicznych. 

Zatem – do pracy  

1. Na początek proponuję napisanie samodzielne dyktanda. Przypomnijcie sobie zdania z literą 

„ż’, które zapisaliście w piątek. Teraz napiszcie je z pamięci. Po wykonaniu tej pracy, 

porównajcie zapis piątkowy i sprawdźcie czy nie popełniliście błędów. Możecie samodzielnie 

przyznać sobie oceny lub poprosić o to swoich rodziców. Ciekawa jestem Waszych ocen. 

Proszę o foto. 

2. Posłuchajcie tych dwóch utworów muzycznych. Możecie posłuchać wspólnie z innymi 

członkami Waszych rodzin. 

a. https://www.youtube.com/watch?v=vZq16C54Id0 (Antonio Vivaldi „Cztery pory 

roku”)  

b. https://www.youtube.com/watch?v=RvOaIABDeJI (Skaldowie „Wiosna”). 

 Czym różnią się te utwory? 

 Czy potraficie rozróżnić instrumenty grające w obu utworach? 

 Który z nich według Was bardziej oddaje charakter wiosny? Dlaczego? Uzasadnijcie swoje 

zdanie. Porozmawiajcie na ten temat z rodzicami.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vZq16C54Id0
https://www.youtube.com/watch?v=RvOaIABDeJI


3. Gdy muzyka wprowadziła Was już w nastrój wiosenny, przeczytajcie tekst pt. „Wiosenne 

nowiny” w podręczniku na str. 36-37.  

4. Wykonajcie polecenia 1 i 4 ze str. 37.  

5. W Kartach ćwiczeń wykonajcie zad. 1-5 na str. 38-39. 

6. Czas na przerwę. Proponuję ćwiczenia fizyczne: 

https://www.youtube.com/watch?v=wrSct26paXo 

7. Czas na matematykę. Zajrzyj do Kart pracy na strony 32 i 33. Wybierz trzy dowolne zadania i 

rozwiąż je.  

 

Na dzisiaj to już wszystko. Mam jednak jeszcze pewną ciekawą propozycję DODATKOWĄ. Wysyłam 

Wam filmiki z bardzo interesującymi eksperymentami, które w łatwy sposób można wykonać w 

domu. Wybierzcie sobie dowolne dwa eksperymenty. Pamiętajcie tylko, aby poprosić rodziców           

o zgodę (bezpieczeństwo najważniejsze!!!), a najlepiej wykonywać je wspólnie. Macie na nie czas 

przez cały tydzień: https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ 

 

Bardzo chciałabym, abyście: 

 Podczas wykonywania eksperymentu zadawali sobie pytanie: DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE?  

 Przysłali mi zdjęcia lub filmiki obrazujące  wykonywanie eksperymentów. 

Pamiętajcie, że w ten sposób uczycie się myśleć i wyciągać wnioski. Są to bardzo ważne umiejętności, 

które przydadzą się w całym Waszym życiu. Powodzenia  

 

Pozdrawiam serdecznie 

Wasza wychowawczyni 

Izabela Nadolnik 
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