
27.04.2020 r. poniedziałek. 

Dzień dobry, witam Was  Mam nadzieję, że odpoczęliście podczas weekendu? W tym tygodniu 

czeka nas kolejny ciekawy temat : Architektura i budownictwo. Czy ktoś z Was znalazł interesujące 

informacje związane z tym zagadnieniem? A może ktoś przygotował materiały? Na pracusiów czekają 

pochwały i szóstki w moim dzienniczku  Tymczasem zapraszam do pracy  

Podczas nauki w tym tygodniu dowiecie się: 

 Kim był Antonio Gaudi; 

 Na czym polega praca architekta i budowniczego; 

 Jak budują zwierzęta; 

 Co to jest projekt i na czym polega jego realizacja; 

 Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w miejscach budowy; 

 Jak zapisujemy końcówki męskich nazw zawodów; 

Nauczycie się również; 

 Jak opisać dom; 

 Wykonać mini projekt budowlany; 

Będziecie także doskonalić umiejętności; 

 Wyszukiwania ważnych informacji w tekście; 

 Pisania poprawnego pod względem ortograficznym; 

 Czytania płynnego, wyraźnego i z właściwą intonacją; 

 Mnożenia w zakresie 100; 

 Planowania i programowania; 

Przy ocenianiu Waszej pracy będę jak zwykle brała pod uwagę: 

 poprawność wykonywanych zadań obowiązkowych; 

 podejmowanie zadań dodatkowych; 

 estetykę i oryginalność prac plastyczno-technicznych; 

 

 

1. Na początek – mały sprawdzian , który zapowiedziałam już w poprzednim tygodniu. Karty 

ćwiczeń str. 52-53. Zadania 1-6. Po wykonaniu oceńcie wspólnie z rodzicami lub innymi 

dorosłymi osobami (np. babcia, ciocia, wujek, dziadzio) poprawność i wystawcie sobie ocenę. 

2. Po sprawdzianie chwila na aktywność fizyczną: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg 

3. Teraz proponuję edukację polonistyczno-społeczną: 

 Zajrzyjcie do podręcznika na str. 48 – 49. Obejrzyjcie jak powstaje dom. 

 Następnie przeczytajcie tekst na str. 51. I odpowiedzcie na pytania 1-3.  

 W Kartach ćwiczeń wykonajcie ćw. 1- 3.  

 Do zeszytu zapiszcie w kolejności alfabetycznej zawody związane z budownictwem – 

podręcznik str. 51. Zapamiętajcie tę pisownię.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg


4. Tekst DODATKOWY do czytania pt. „Słomiany ogień” znajduje się w podręczniku na str. 92. 

5. Matematyka. Dziś rozpoczynamy pracę nad tabliczką mnożenia i dzielenie w zakresie 100. 

Proponuję, abyście na początku zaglądali jeszcze do zapisanej tabliczki. Jednak powoli uczcie 

się już jej na pamięć. Dziś wykonajcie w Kartach matematycznych zadania 1-9 na str. 44-45. 

6. Wykonaliście dużo pracy. W ramach relaksu i poszerzania swoich zainteresowań proponuję 

obejrzenie  filmików na temat najciekawszych budowli świata.  

 https://www.edukator.pl/najpiekniejsze-budynki-i-budowle-

europy,presentation,d3caca0b4693b10ae02d0523c7deb3ef8e6a612e.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=yXdTR26TL_Q 

Na dziś to już koniec nauki. Pamiętajcie jednak, że uczyć można się cały czas: obserwując przyrodę, 

rozmawiając z rodzicami i innymi osobami, czytając książki, oglądając mądre programy w telewizji, 

słuchając audycji w radiu. Otaczający świat jest pełen ciekawych rzeczy – dostrzegajcie je i myślcie           

o nich.  O Waszych obserwacjach porozmawiamy, gdy spotkamy się w szkole. Powodzenia, kochani 

tropiciele wiedzy!!!  

Pozdrawiam serdecznie 

Wasza wychowawczyni 

Izabela Nadolnik 
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