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Dzień dobry!
Witam Was wszystkich w nowym tygodniu, który będzie o jeden dzień krótszy, bo w
piątek nie będzie zajęć. Myślę, że u Was wszystko w porządku. Dzisiaj otrzymacie
też oceny za piękną pracę w ubiegłym tygodniu. Gotowi do pracy? To zaczynamy!
Proponuję rozpocząć od matematycznej rozgrzewki.

Edukacja matematyczna

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych – kilometry, metry.

Otwórzcie  podręczniki  na s.  131.  i  ustnie  odpowiedzcie  na  pytania  na podstawie
ilustracji w zad.1. 

Zapiszcie w zeszytach do matematyki: Lekcja, data, temat i rozwiążcie w zeszytach
zad.2.  
(w całości).

A teraz chciałabym, abyście poćwiczyli rozwiązywanie zadań tekstowych i wykonali
ćw. 3, 5 i 6. na s. 46-47. Oczywiście chętni mogą wykonać również pozostałe zadania
– na szóstkę. Powodzenia! 

Edukacja polonistyczna

Temat: Polscy nobliści.

Dzisiaj czeka nas bardzo ciekawy temat. Dowiecie się komu zawdzięczamy Nagrodę
Nobla, poznacie imiona i nazwiska polskich noblistów, a także utrwalicie pisownię
wyrazów z „ą” i „ę” w zakończeniach.

Na początek chcę Wam przybliżyć postać Alfreda Nobla. Możecie zapoznać się z 
informacjami zamieszczonymi w podręczniku s. 70., ale zapraszam również na 
ciekawy film:

https://youtu.be/kzIETDzRXb0 

Aby  dowiedzieć  się  kim  byli  inni  polscy  nobliści  przeczytajcie  informacje
zamieszczone na s. 71 w podręczniku.

A oto film o polskich noblistach:

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

https://youtu.be/kzIETDzRXb0
https://www.youtube.com/watch?v=ODpDkebGriw


Zapewne zauważyliście, że zarówno informacje w podręczniku, jak też w filmie nie 
mówią nic o jeszcze jednej postaci:

Proszę, abyście w zeszytach do j. polskiego zapisali: Lekcja, data, temat i taką 
notatkę:

Henryk Sienkiewicz 
Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymał w 1905r. 
Maria Skłodowska-Curie
Nagrodę Nobla dostała dwa razy: w 1903r. w dziedzinie fizyki i w 1911r. 
w dziedzinie chemii.
Władysław Reymont 
Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury dostał w 1924r.
Czesław Miłosz
Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury odebrał w 1980r.
Lech Wałęsa 
Były prezydent Polski. W 1983r. Przyznano mu Pokojową Nagrodę Nobla.
Wisława Szymborska
Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury otrzymała w roku 1996 za swoją 
poezję.
Olga Tokarczuk
Odebrała literacką Nagrodę Nobla za rok 2018.
 
Wykorzystując wszystkie informacje wykonajcie ćw.1, s.64 (bez kropki). 

Korzystając z podręcznika wykonaj ćwiczenie 1 na s. 64 w ćwiczeniach.

Otwórzcie ćwiczenia na str.64 i zróbcie zad.1 i 2.

A teraz poćwiczcie rozpoznawanie czasowników i liczebników i wykonajcie ćw.2 na 
s.64.



Wiem,że macie kłopoty z pisownią wyrazów z „ą” i „ę” w zakończeniach. Często
piszecie  „om”  zamiast  „ą”,  albo  „zjadacie”  haczyki,  dlatego  wykonajcie  bardzo
uważnie i starannie ćw.3. i 4. na s. 65. 

Edukacja muzyczna

Temat: Abecadło muzyczne – pauzy muzyczne

Proponuję krótki film:

https://www.youtube.com/watch?
v=pmWAnnIORrg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1-H-
7FgqebJHZ5QScKFHygGcLz4e4vhwz3LqKxPx2CVfJIGu-uqFS_KSk

Zaciekawieni więcej treści  znajdą w podręczniku na s.  90. Chętni mogą wykonać
ćwiczenia na s. 85.

Dziękuję za Waszą pracę! Do zobaczenia jutro. Wychowawczyni.

Co wysłać:
➔ zad. 2. s. 131. z matematyki (rozwiązane w zeszycie).
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