
Edukacja polonistyczna 

 

9.11.2020r. poniedziałek  

Temat: Pierwszy król Polski 

1. Przeczytaj tekst pt. „Bolesław Chrobry i cesarz Otto” na str.18 w podręczniku, 

a także „Bolesław Chrobry z rodu Piastów” str. 19. 

2. Odpowiedz ustnie na pytania: 

a) Kto został panem państwa Polan? 

b) Jak rządził i bronił swojego kraju Bolesław? 

c) Gdzie znajdowało się państwo Polan? 

d) Kto przybył do Gniezna i w jakim celu? 

e) Co sądził cesarz Otto o polskim kraju? 

f) W jaki sposób cesarz wyraził swoje uznanie dla Bolesława? 

g) Co oznaczał przydomek Chrobry? 

h) Kiedy odbyła się koronacja Bolesława Chrobrego? 

3. Wykonaj ćwiczenie 1 w kartach pracy str. 17  

Napisz w zeszycie zdanie:  Bolesław Chrobry został pierwszym królem Polski. 

 

4. Wykonaj ćwiczenie 2 w kartach pracy str. 17 oraz ćwiczenie 3,4 i 5 str.18 

5. Przeczytaj tekst pt. „W stadninie” i na jego podstawie wykonaj ćwiczenie 1 i 2 

str. 19 w kartach pracy. 

Podpowiedź: 

Kary to czarny kolor sierści konia, ogon i grzywa też jest czarna. 

Gniady to brązowy kolor sierści konia, ogon i grzywa są czarne. 

Kasztanowaty to brązowy kolor sierści konia, ogon i grzywa są także brązowe. 

Srokaty – na sierści konia są białe plamy, podobnie jest z grzywą i ogonem. 

6. Przepisz do zeszytu dwa pierwsze zdania z tekstu Bolesław Chrobry z rodu 

Piastów str.19 od słów Najstarszy syn…. Do …. waleczny.  

 

10.11.2020r wtorek 

Temat: Z kart historii Polski 

1. Przeczytajcie  tekst inscenizacji pt. „Wybory superwładcy” 

2. Odpowiedzcie ustnie na pytania: 

a) Co urządzili uczniowie w swojej klasie? 

b) Jakich władców zgłaszali uczniowie? 

c) Czy wybrali superwładcę? 

d) Którą z tych postaci ty wybierasz i dlaczego? 

3. Wykonajcie ćwiczenie 1 str.20 w kartach pracy. 

4. Uzupełnij zdania i przepisz do zeszytu: 

Mieszko I przyjął …………………………. . Kazimierz Wielki budował 

murowane …………….. . Królowa Jadwiga założyła Akademię ………………..  

Zygmunt III Waza przeniósł stolicę Polski z Krakowa do ………………….. .  



5. Przeczytaj tekst o malarstwie  historycznym  str. 24 w podręczniku i 

wykonajcie ćwiczenie 2 str. 20 w kartach pracy. 

 

6. Obejrzyjcie film  https://www.youtube.com/watch?v=tgISPCNoCcs 

7. Przeczytajcie legendę pt. „ O piaście i postrzyżynach Siemowita” w 

podręczniku str. 25 , a następnie wykonajcie ćwicz. 3 str. 21 w kartach pracy. 

8. Przepisz do zeszytu: 

Rz piszemy: 

1. Gdy wymienia się na r 

2. W zakończeniach –arz,-erz 

3. Po spółgłoskach p, b, d, g, t, k, j, w, ch. 

4. Wykonaj ćwiczenie 4 i 5 str. 21 w kartach pracy 

5. Ułóż w i zapisz w zeszycie zdania z wyrazami: rzadki, urządzić, marzenia, 

rządzić, rzetelnie ( to zadanie należy przesłać do oceny) 

9. Jutro będziemy obchodzić Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajcie o 

udekorowaniu swojego domu biało czerwoną flagą. Obejrzyjcie film o Józefie 

Piłsudskim  https://www.youtube.com/watch?v=NdcJzNZVo64  

 

12.11.2020r. czwartek 

Temat: Jesienne hartowanie 

 

1. Wykonajcie ćwiczenie 1 str. 24 w kartach pracy – to jest temat dzisiejszych 

zajęć. 

2. Przeczytajcie tekst na str. 26 w podręczniku i na jego podstawie wykonajcie 

ćwicz. 2 str. 24 w kartach pracy. 

3. Wykonajcie ćwicz. 3 str. 26 w kartach pracy. 

4. Przypomnijcie sobie wiadomości o rodzajach rzeczowników, podobnie 

określamy rodzaj przymiotników – informacje na str. 27 w podręczniku 

5. Wykonajcie ćwiczenia 4, 5, 6 str. 25 w kartach pracy ( zadanie 5 w zeszycie 

należy przesłać do oceny) 

6. Obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=9UlSe_Vlu5k  

7. Przeczytajcie tekst na str. 28 i 29 w podręczniku i wykonajcie ćwiczenie 7 na 

str. 26 

13.11.2020r. piątek 

Temat: U lekarza 

 

1. Wykonajcie ustnie kolejno ćwiczenia 1,2,3,4,5  str. 30, 31  w podręczniku 

2. Przeczytaj wiersz Jana Brzechwy pt. „Żaba” na str. 27 w kartach pracy i 

wykonaj polecenia pod tekstem wiersza. 

https://www.youtube.com/watch?v=tgISPCNoCcs
https://www.youtube.com/watch?v=NdcJzNZVo64
https://www.youtube.com/watch?v=9UlSe_Vlu5k


3. Wykonajcie ćwiczenia 2,3,4 str. 28 karty pracy ( ćwiczenie 4 wykonane w 

zeszycie należy przesłać do oceny)  

4. Wskazówka do ćwicz. 4  

Napisz według wzoru: uporczywy ból – rodzaj męski 

                                     złamana ręka – rodzaj żeński 

                                     łzawiące oko – rodzaj nijaki 


