
ZADANIA NA PONIEDZIAŁEK (30.03.) 

Język polski 

Dbamy o nasze zdrowie

Dzisiaj dowiemy się jak się zdrowo odżywiać, pomoże nam w tym piramida zdrowego żywienia.
Obejrzyjcie filmik, poniżej link:
https://www.youtube.com/watch?v=tRfdknaK7Kw  

1. Przeczytajcie tekst z podręcznika na str.88
2. Wykonajcie ustnie zadania 1,2,3 z podręcznika ze strony 89, zadanie 4 proszę wykonać w 

zeszycie (proszę o napisanie 2-3 zdań).
3. Zróbcie zadania nr 1,2,3,4 z ćwiczeniówki str.80,81.

Zajęcia plastyczne

Wykonajcie plakat zachęcający do zdrowego stylu życia – technika dowolna.

Matematyka

Już potraficie dodawać wieloma sposobami liczby dwucyfrowe, dzisiaj poznacie pierwszy sposób 
odejmowania liczb dwucyfrowych. Poniżej przykład:

53-36 = 53-30-6 = 23-6 = 17

Od odjemnej odejmujemy najpierw pełne dziesiątki, a potem jedności.

1. Wykonajcie ustnie zadania nr 1,2 z podręcznika str.44.
2. Obliczcie sposobem Franka zdanie nr 3 z podręcznika str.44.
3. Wykonajcie w zeszycie zadania nr 4,7 z podręcznika str.44,45.
4. Zróbcie zadania nr 1,2,3,4,5 w ćwiczeniówce str.38,39.

ZADANIA NA WTOREK (31.03.) 

Język polski

Dieta, czyli o sposobach odżywiania

1. Przeczytajcie teksty z podręcznika str.90,91
2. Wykonajcie ćwiczenia nr 1,2 w ćwiczeniówce str.82
3. Następnie przeczytajcie wiersz „Sześćdziesiąt cztery” z podręcznika str.92
4. Ustnie odpowiedzcie na podstawie przeczytanego wiesza na pytania:

Co lubiła jeść dziewczynka?
Ile kilogramów ważyłaby dziewczynka gdyby jadła tylko hamburgery, chipsy i pizzę?
Jakich rad udzieliła babcia dziewczynce?

Dzisiaj poznamy zasadę pisowni wyrazów kończących się na -ów, -ówna, -ówka. Większość 

https://www.youtube.com/watch?v=tRfdknaK7Kw


wyrazów zakończony w dany sposób piszemy przez „ó”, jednak są wyjątki.

Zapamiętajcie wyjątki w pisowni:
 wsuwka – spinka do włosów, 
 skuwka -niewielka plastikowa lub metalowa osłona np. nakładana na długopis,
 zasuwka – prosty zamek do drzwi.

Ułóżcie 1 zdanie z wybranym wyjątkiem i zapiszcie je w zeszycie.
Przepiszcie do zeszytu wyrazy zakończone na -ów, -ówka, -ówna z podręcznika str.93, końcówki 
wyrazów podkreślcie dowolnym kolorem. Poniżej przykład:

samolotów

5. Przeczytajcie teksty z podręcznika str.93
6. Wykonajcie ćwiczenia nr 3,4,5 w ćwiczeniówce.

Matematyka

Dzisiaj poznamy drugi sposób odejmowanie liczb dwucyfrowych. Poniżej przykład:

53 – 36 = 53 – 33 – 3 = 20 – 3 = 17

1. Wykonajcie ustnie zadania nr 1,2,3 z podręcznika str.46
2. wykonajcie zadania nr 1,2,3 w ćwiczeniówce str.40
3. Obliczcie w zeszycie poznanym sposobem przykłady z zdania nr 5 z podręcznika str.47

ZADANIA NA ŚRODĘ (01.04.)

Język polski

Wiem, co jem

1. Zapoznajcie się z tekstami z podręcznika str.94,95
2. Ustnie wykonajcie ćwiczenia nr 1,2,3,4 z podręcznika str.95
3. Wykonajcie ćwiczenia nr 1,2,3,4,5,6 w ćwiczeniówce str.84,85

Wiecie już co trzeba jeść, aby zdrowo się odżywiać. Wspólnie z rodzicami lub starszym 
rodzeństwem przygotujcie w domu drugie śniadanie.

Matematyka

Dzisiaj na zajęciach z matematyki poznacie jednostkę czasu – kwadrans.

1 kwadrans = 15 minut
2 kwadranse = 30 minut (pół godziny)
3 kwadranse = 45 minut
4 kwadranse = 60 minut (godzina)

1. Ustnie wykonajcie zdania nr 1,2,4,5 z podręcznika str.48,49.
2. Wykonajcie zadania nr 1,2,3 w ćwiczeniówce str.42.
3. Wykonajcie w zeszycie zadanie nr 6 z podręcznika str.49.



 ZADANIA NA CZWARTEK (02.04.)

Język polski
Karolcia

Dzisiaj  poznacie  Karolcię,  która  znalazła  niebieski  koralik  o  niezwykłych  właściwościach  i
dowiecie się co to jest dialog.

1. Przeczytajcie tekst „Zaczęło się zwyczajnie”, który znajduje się w podręczniku na str.96
2. Wykonajcie ustnie  tylko ćwiczenie nr 4 z podręcznika str. 97
3. Wykonajcie zadania nr 1, 2, 4, 5,6 z ćwiczeniówki str. 86- 87. Ćwiczenia 3 nie robicie!

Matematyka
Dzisiaj powtórzycie wiadomości.

1.Wykonajcie ustnie  wszystkie zadania  w podręczniku na stronach 50 i 51. 
Przypominam: suma to wynik dodawania, a różnica to wynik odejmowania.
Dodawanie:
Składnik + składnik = suma
Odejmowanie:
Odjemna – odjemnik = różnica

2. Do zeszytu przepiszcie przykłady z zadania 1 i 8 str. 50 i 51

ZADANIA NA PIĄTEK (3.04.)

Język polski

Żyj zdrowo!
Dzisiaj powtórzycie wiadomości z języka polskiego i matematyki.

1. Przeczytajcie tekst „O właściwym odżywianiu” - podręcznik str.107. Opowiedzcie mamie 
lub babci o robieniu soczków przez dziewczynkę i jej brata i dowiedzcie się dlaczego  
butelki same się otwierały.

2. Następnie wykonajcie ćwiczenia z ćwiczeniówki str.88 - 89

Matematyka
Dodajemy liczby dwucyfrowe - powtórzenie.

1. Wykonajcie ćwiczenia 1,2,3,4,5 z ćwiczeniówki str. 43.


