
01.06.2020 r.                   Dzień Dziecka 

 

    Drogie Dzieci, w tym szczególnym dniu pragnę życzyć Wam przede wszystkim tej 

niepowtarzalnej dziecięcej radości, umiejętności dostrzegania piękna i wyjątkowości w tym, 

co nam, dorosłym, wydaje się zupełnie zwyczajne. Życzę Wam pięknych przyjaźni, bardzo 

dobrych wyników w nauce i – już niedługo – wspaniałych wakacji.  

  Życzę Wam także, byście zawsze mieli oparcie w swoich bliskich, żebyście mogli liczyć 

na nich w trudnych chwilach smutku czy zwątpienia. 

   Bawcie się dzisiaj jak najlepiej, świętujcie ze swoimi rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, 

kolegami i koleżankami. To Wasz dzień! Wszystkiego najlepszego! 

                Z serdecznymi pozdrowieniami 

                                                                      -  wychowawczyni 

                                                                      Bożena Muczyńska 
 

Pobierz:  załącznik nr 1, załącznik nr 2 - dziewczynki, załącznik nr 3 - chłopcy 
 

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

Drogie Dzieci - piosenki dla Was i o Was! Utwory z lat 90., ale również te najnowsze 

przeboje dla dzieci. Usłyszycie m.in. Kosmokwaki, formację Bahamas, Tia Marię, Tulinki, 

YETIego, a także w ramach akcji Dzieci-Dzieciom: Brajana oraz Patrycję! Mam nadzieję, że 

najbliższy czas spędzicie  wyjątkowo . Łapcie lizaki z prawego dolnego rogu ekranu!  

https://www.youtube.com/watch?v=i2MqZyufMnk 
 

Zapraszam również Was na: 

Dzień Dziecka z Zielonym Kopciuszkiem online 2020 

http://ock.org.pl/Dzien-Dziecka-z-Zielonym-Kopciuszkiem-online-2020-6202.html 

- „Zielony Kopciuszek” | spektakl dostępny 1.06 godz. 9:00-17:00 

Zielony Kopciuszek” to interaktywny spektakl muzyczny dla dzieci w wieku 

wczesnoszkolnym i rodziców, który dzięki baśniowej atmosferze, muzyce i piosenkom – 

gwarantując niezapomniane przeżycia teatralne i efektywną edukację ekologiczną – przenosi 

w świat baśni o Kopciuszku, jakiej dotąd nie znaliśmy. 

Przedstawienie ma charakter bajki o tematyce ekologicznej – przypomina najmłodszym jak 

ważny jest szacunek wobec przyrody, a także uczy jak o nią dbać. Utrwala i poszerza wiedzę 

na temat zasad segregacji odpadów i zachęca do walki z problemem zanieczyszczenia 

powietrza. 

Bawcie się dobrze przy muzyce: Dzień Dziecka- Zaczarowany świat dziecięcych lat: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WZHMiS5649w 

Posłuchajcie Majki Jeżowskiej 

https://www.youtube.com/watch?v=tcI6L8YuSAA 

http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/Dyplom-dzien-dziecka.pdf
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/zał.nr2-dziewczynki.jpg
http://rajgrod.edu.pl/wp-content/uploads/2020/05/zał.nr3-chłopcy.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=tCLwNnasoCw
https://www.youtube.com/watch?v=i2MqZyufMnk
http://ock.org.pl/Dzien-Dziecka-z-Zielonym-Kopciuszkiem-online-2020-6202.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bk8cGEUsiOg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=WZHMiS5649w
https://www.youtube.com/watch?v=tcI6L8YuSAA


02.06.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolna 
Na ratunek  

Czytanie fragmentu lektury „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” Wklejanie konturów 

kontynentów.  Wpisywanie nazw zwierząt do diagramu. Łączenie w pary rzeczowników z 

przymiotnikami. Przepisywanie zdań z opisem burzy. Ćwiczenia utrwalające poznany 

materiał dotyczący obliczeń –połowa i ćwierć, liczby wielocyfrowe. Rozwiązywanie zadań 

tekstowych.  

 

1. Przeczytaj lub poproś o przeczytanie fragmentu lektury „Doktor Dolittle”- Wezwanie z 

Afryki. 

2. Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie: Kto pojawił się u doktora i w jakiej sprawie? 

3. Wytnij z wycinanki (z ćwiczeń) kontury kontynentów i wykonaj ćwiczenie 1 i 2 (bez 

kropki)str77-ćw.jęz. polskiego. 

4. Odszukaj w tekście „Wezwanie z Afryki”  fragment dotyczący burzy na morzu, przepisz go 

uważnie do zeszytu i podkreśl w nim czasowniki, przymiotniki i przysłówki.- prace wyślij do 

sprawdzenia na email b.muczynska@interia.pl 

5. Wykonaj ćwiczenia:3,4,5 str. 78-ćw.j.polskiego 

6. Wykonaj w zeszycie zadanie 1,2,5,6,7,8 (przypomnienie- zadanie tekstowe rozwiązujemy 

zapisując w zeszycie pytanie, rozwiązanie i odpowiedź)- podręcznik matematyczny str.75 

 

Religia 
Temat: Szczęśliwi spragnieni sprawiedliwości, szczęśliwi miłosierni. 

1. Co to jest sprawiedliwość? 

Posłuchaj piosenki https://www.youtube.com/watch?v=OFRuz3DwznY   

Zastanów się czego człowiek pragnie i wykonaj w zeszycie ćwiczeń na str. 122-123 ćw. 1. 

2. Co to znaczy być miłosiernym? 

Posłuchaj audycji świat wg. Jezusa. https://www.youtube.com/watch?v=_Dw2Ft-6DdU  

Przeczytaj:  

Miłosiernym oznacza bycie dobrym człowiekiem. Mamy chęć do pomagania innym. 

Potrafimy wzruszać się nad tym, że innego człowieka dopadło nieszczęście.  

Być miłosiernym oznacza mówiąc wprost być życzliwym i współczującym, przebaczać 

 i darować winy, tym, którzy nam zawinili. 

3. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń na str. 124 ćwiczenie 1.  

4. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y   Św. Faustyna i 

miłosierdzie Boże. 

 

 

03.06.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolna 

 

Ćwiczenia utrwalające poznany materiał dotyczący obliczeń –połowa i ćwierć, liczby 

wielocyfrowe. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Czytanie wiersza Marcina Brykczyńskiego 

„Bajka - zgadywajka”. Cechy baśni. Pisanie zaproszenia. 

 

1.Wykonaj ćwiczenia utrwalające poznany materiał- ćw. 8,9,10,11,12 str. 70- ćw. 

matematyczne- pracę wyślij do sprawdzenia. 

2.  Narysuj w zeszycie  słońce w środku którego będzie napis Baśnie, a na każdy promień 

wpisz cechy baśni- tematyka fantastyczna, ludowa mądrość, walka dobra ze złem, cechy 

nadziemskie, cechy czarodziejskie, nieokreślone miejsce i czas. 

mailto:b.muczynska@interia.pl
https://www.youtube.com/watch?v=OFRuz3DwznY
https://www.youtube.com/watch?v=_Dw2Ft-6DdU
https://www.youtube.com/watch?v=984Jyp65J_Y


3. Przeczytaj wiersz i na jego podstawie wykonaj ćw. 1 str.79 (bez kropki)-ćw. jęz. polskiego 

„Bajka-zgadywajka” 

Gdzieś za lustrem, z drugiej strony, 

Tam, gdzie świat jest odwrócony, 

Dla Alicji małą chatkę 

Zbudowali Krzyś z Puchatkiem. 

A w tej chatce, na makatce, Baba-Jaga siedzi w klatce, 

Marząc we śnie, że za chwilkę 

Śnieżkę zje do spółki z wilkiem, 

Chociaż Śnieżka, wielka śmieszka, 

Z babcią w innej bajce mieszka- 

Za górami, za lasami, gdzie smok tańczy z rycerzami, 

A przy norce swej w ogródku, siedzi siedem krasnoludków. 

Każdy, paląc długą fajkę, opowiada inną bajkę, 

I z tych bajek dobra wróżka, plecie wierszyk dla Kopciuszka, 

A gdy jej zabraknie wątku, 

To zaczyna od początku: 

Gdzieś za lustrem z drugiej strony, 

Tam gdzie świat jest odwrócony… 

4. Zapisz do zeszytu i zapamiętaj, jakie elementy powinno zawierać zaproszenie: 

 
5. Wykonaj ćwiczenie utrwalające nr 2 str 79- ćw. jęz. polskiego 

 

Język angielski 

 

Temat: Wild Animals-słownictwo dotyczące dzikich zwierząt. 

Zaczynamy ostatni dział naszej książki. Będzie dotyczył dzikich zwierząt,ich wyglądu i 

umiejętności.  

Otwórz podręcznik na stronie 70. Mamy tam przedstawione opisy kolorowych, 

nietuzinkowych, bardzo ciekawych i czasami nawet groźnych zwierząt.  

Odtwórz nagranie 3.19, które można pobrać na stronie:  

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl 

Explore Treetops dla klasy III, CD 3. 

Śledź tekst za lektorem. Spróbuj samodzielnie przeczytać tekst, wspomagaj się nagraniem. 

Tłumaczenie opisów zwierząt: 

1. To jest pokolec błękitny. Jest tropikalną rybą. Ma niebiesko-żółty ogon.  Potrafi szybko 

pływać.  

2. To jest zebra. Pochodzi z Afryki. Ma czarno-białe paski.  

3. To jest ogromna panda. Pochodzi z Chin. Ma wielkie ciało i małe uszy.  

https://elt.oup.com/general_content/pl/dla_uczniow?cc=pl&selLanguage=pl


4. To jest tygrys. Pochodzi z Indii. Ma czarno-pomarańczowe paski i bardzo ostre zęby.  

Ważne zwroty do zeszytu: 

It’s got…..- to( w tym wypadku zwierzę) ma.  

Na przykład: It’s got a blue and yellow tail.- Ma niebiesko-żółty ogon. Zwrot służy do 

opisywania. 

It’s from….- pochodzi z….. 

Na przykład: It’s from Africa.- Pochodzi z Afryki.  

It can- Potrafi…. 

Na przykład: It can swim very Fast.- Potrafi szybko pływać. 

Wykonaj ćwiczenie 1 na stronie 57 w ćwiczeniach. 

Zdjęcie wykonanego ćwiczenia i notatki prześlij na e-mail: magdasienkowska7@gmail.com  

 

 

04.06.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolna 

Przekształcanie zdań oznajmujących w pytające. Położenie, krajobraz oraz atrakcje 

turystyczne Wielkopolski. Sprawdzenie wiadomości matematycznych- suma, różnica, iloczyn 

iloraz. 

 

1. Zapoznaj się z informacją 

 
 

 

2. Przeczytaj kartkę z pamiętnika – podręcznik j. polskiego str. 78- wybierz z tekstu 

pamiętnika jedno zdanie oznajmujące i przekształć je w pytające na dwa podane wyżej 

sposoby. Zapisz wszystkie trzy zdania w zeszycie. 

3. Zapoznaj się z tekstem „Dookoła Polski- Wielkopolska” str. 80-81-podręcznik jęz. 

polskiego, a także z kartami  poniżej  (zwróć uwagę na położenie, miasta, zabytki, krajobraz, 

logo Wielkopolskiego Parku Narodowego) 

mailto:magdasienkowska7@gmail.com


 



 
 



 

 



4. Wykonaj ćwiczenia 6,7,8 str 84- ćw. jęz. polskiego  

( dla chętnych ćwiczenia na str.85 dotyczące opracowanej lektury „O psie który jeździł 

koleją”) 

5.Wykonaj samodzielnie ćwiczenia powtórzeniowe  1,2,3,str 71 i 1,2,3,4 str72 – ćw. 

matematyczne 

W-F 

Wykonujemy ćwiczenia kształtujące  nawyk prawidłowej postawy ciała. 

Po zapoznaniu się z filmikiem o linku: https://www.youtube.com/watch?v=SMkccyjsPDQ – 

przez około 30 minut wykonujemy ćwiczenia wzmacniające i rozluźniające nasz kręgosłup. 

Przygotowujemy kocyk lub matę i zgodnie z instruktażem ćwiczymy nasz kręgosłup. Na 

pewno  nam się  odwdzięczy! 

Po zaopatrzeniu się w dowolną piłkę i zapoznaniu się z filmikiem: 

http://www.youtube.com/watch?v=-e4DqR8-GQg – przez 6 minut wykonujemy podstawowe 

i średnio zaawansowane ćwiczenia nauczające i doskonalące kozłowanie w koszykówce. 

Powodzenia!  

Zajęcia kreatywne 

Temat: Międzynarodowy Dzień Dziecka -wszystkie dzieci nasze są. Podkreślenie znaczenia 

przyjaźni międzynarodowej. Odznaczenie „Order Uśmiechu” przez kogo i komu jest 

nadawany. 
https://slideplayer.pl/slide/12279/ 
https://www.youtube.com/watch?v=WZHMiS5649w 
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 
https://www.youtube.com/watch?v=bxA0d10uMUc 
https://www.youtube.com/watch?v=riF6tTfE4Lg 
 

 

05.06.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolna 

Powtórzenie i utrwalenie  wiadomości matematycznych- kolejność wykonywania działań. 

Układanie i zapisywanie dalszego ciągu podróży smoka. Łączenie powiedzeń z ich 

objaśnieniami. Klasyfikowanie rzeczowników w zależności od rodzaju. 

 

1. Przypominamy: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SMkccyjsPDQ
http://www.youtube.com/watch?v=-e4DqR8-GQg
https://slideplayer.pl/slide/12279/
https://www.youtube.com/watch?v=WZHMiS5649w
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0
https://www.youtube.com/watch?v=bxA0d10uMUc
https://www.youtube.com/watch?v=riF6tTfE4Lg


 

2. Wykonaj ćwiczenia utrwalające- 1,2,3,4 str. 73- ćw. matematyczne 

3. Przeczytaj fragment wiersza „Podróż pana Smoka” – podręcznik jęz. polskiego- str.83 

  

4. Wykonaj ćwiczenie 4,5,6 str. 86- ćw. jęz. polskiego. 

 

W-F 

Poznajemy i ćwiczymy kroki poloneza:  chodzony i podstawowy polonezowy. 

Po zapoznaniu się z filmikiem o linku:  http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-

o-muzyce/polonez-lekcja-2-muzykoteka/  i znalezieniu partnera do ćwiczeń -  postarajmy się 

opanować dwa podstawowe kroki naszego tańca narodowego, tańczonego często na wielkich 

uroczystościach, np. na studniówkach -  chodzony i podstawowy polonezowy. Przy braku 

partnera możemy ćwiczyć kroki solo. Powodzenia!   

  

http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-muzyce/polonez-lekcja-2-muzykoteka/
http://www.muzykotekaszkolna.pl/multimedia/filmy-o-muzyce/polonez-lekcja-2-muzykoteka/


Język angielski 

Temat: Rozpoznawanie i zapisywanie nazw zwierząt. 

Na tej lekcji zapiszemy nazwy zwierząt i nauczymy się ich wymowy. 

Słownictwo do zeszytu: 

   a lion- lew 

 a tiger- tygrys 

 a monkey- małpa 

 a parrot- papuga 

 a fox- lis 



 an elephant- słoń 

 a snake - wąż 

 a bear- niedźwiedź  

 a swan- łabędź  

Otwórz słownik online:  

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/picturedictionary/picturedictionary_05-

1?cc=pl&selLanguage=pl 

Klikaj na obrazki i powtarzaj za lektorem.   

 

 

 

https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/picturedictionary/picturedictionary_05-1?cc=pl&selLanguage=pl
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level3/picturedictionary/picturedictionary_05-1?cc=pl&selLanguage=pl

