
11.05.2020 r. Poniedziałek 

Dzień dobry, dzieci  Witam Was w kolejnym tygodniu. To już maj, pełnia wiosny. I właśnie takimi 

tematami będą wypełnione następne dni. Rozpoczniemy też pracę z nowym podręcznikiem i 

ćwiczeniami. Ale dziś jeszcze trochę z częścią czwartą. Zapraszam do pracy  

Edukacja muzyczna 

1. Trudno jest uczyć się zdalnie muzyki. Ale spróbujemy sobie z tym poradzić. Zajrzyjcie do 

podręcznika część 4 na str. 84. Przeczytajcie tam informacje na temat: 

 Melodii; 

 Rytmu; 

 Tempa; 

 Barwy; 

 Siły dźwięku; 

 

2. Jeśli zrozumieliście opis wyjaśnionych wyżej pojęć, bardzo proszę wykonajcie w Kartach ćwiczeń 

zadanie nr 9 na str. 87. Pozwoli Wam ono utrwalić zdobytą właśnie wiedzę. 

3. Teraz posłuchajcie dwóch bardzo różnych utworów. Postarajcie się określić, scharakteryzować 

ich melodię, rytm, tempo, siłę dźwięku i barwę.  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZEpWsu5IuiQ (Edward Grieg „W grocie króla gór”) 

 https://www.youtube.com/watch?v=utypgAox1n0  Dixie and Bonni Blue Flag 

 

Jak Wam się podobały te utwory? Co możecie o nich jeszcze powiedzieć? Który bardziej się Wam 

podoba? Dlaczego? 

 

4. Proszę abyście wykonali jeszcze ćw. 2 i 3 na str. 84 w Kartach ćwiczeń. 

W ćwiczeniach polonistycznych oraz matematycznych zostało sporo ćwiczeń dodatkowych. Bardzo 

proszę, abyście je wszystkie wykonali. Macie czas do końca maja. 

 

Teraz rozpoczniemy pracę nad nowym blokiem tematycznym. Zdobędziecie  w nim wiedzę na temat: 

 Symboli narodowych innych państw; 

 Krajobrazów Polski; 

 Ekosystemu łąki; 

 Ptasich zwyczajów; 

 Zasad bezpiecznego poruszania się na drodze; 

Będziecie rozwijać takie umiejętności jak: 

 Rozpoznawanie flag innych krajów; 

 Planowanie wycieczki; 

 Dbanie o bezpieczeństwo na drodze; 

 Odczytywania informacji z mapy; 

https://www.youtube.com/watch?v=ZEpWsu5IuiQ
https://www.youtube.com/watch?v=utypgAox1n0


Edukacja polonistyczno-społeczna 

5. Pamiętacie, kiedy obchodziliśmy święto flagi oraz święto Konstytucji? Dziś nawiążemy do tych 

zagadnień. Przeczytajcie w podręczniku część 5 teksty na str. 4 i 5.  

6. Odpowiedzcie na pytania na str. 4. 

7. W Kartach ćwiczeń wykonajcie ćw. 1-6, str. 3-6. 

Edukacja plastyczna 

8. Osoby zainteresowane zachęcam do wykonania ZADANIA DODATKOWEGO. Znajdźcie w 

encyklopediach lub w Internecie kilka flag krajów położonych w Azji, Afryce oraz Ameryce 

Południowej i Północnej. Narysujcie je.  

Edukacja matematyczna 

9. W dalszym ciągu pracujemy nad doskonaleniem tabliczki mnożenia – zarówno rachunku 

pamięciowego, jak i umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych. Zajrzyjcie do Kart 

matematycznych na str. 3-6. Zadania obowiązkowe to: 1-6. ZADANIE DODATKOWE to7-9. 

 

Na dziś to już koniec. 

Pozdrawiam Was serdecznie 

Wasza wychowawczyni 

Izabela Nadolnik 


