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Edukacja matematyczna 

Temat: Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie 

liczb.  

 

1. Policz głośno do 100, a następnie wykonaj ćwiczenie 1 

na stronie 73 w zeszycie zadań matematycznych LICZĘ. 

2. Rozwiąż wszystkie zadania w ćwiczeniach 

matematyczno-przyrodniczych na stronach 70 i 71.  

 

Edukacja polonistyczna 

Temat: Dbamy o nasz język- powtarzamy gramatykę i 

ortografię. Czy już potrafisz? 

 

1. Otwórz podręcznik polonistyczno-społeczny na stronie 

68 i 69 i poczytaj głośno „Niesforne wierszyki, by 

ćwiczyć języki” 

2. Przeczytaj poniższy opis kotka: 

 

Opis kotka 

Mój kot jest niewielkim zwierzęciem. Ma czarne, 

miękkie futerko, a koniuszek ogonka i łapki białe. 

Jego duże, żółte oczy widać w ciemności. Łapy kotka 

zakończone są ostrymi pazurami. Bardzo lubi bawić 

się swoim kłębkiem wełny. 

 

 

3. A teraz kilknij na link i  tam poćwicz opis kotka 



https://wordwall.net/pl/resource/2103404/opis-kota 

 

4. Po tej rozgrzewce otwórz ćwiczenia polonistyczne cz. 4, 

na stronie 54 i 55 i bardzo dokładnie wykonaj wszystkie 

zadania z „Czy już potrafisz…”  

5. Zwróć szczególną uwagę na opis kota. Niech zdania będą 

krótkie, bez powtarzających się wyrazów. Przeczytaj 

głośno opis, który napisałeś! 

6. Jeśli jesteś zadowolony ze swojej pracy, zrób zdjęcie 

i  wyślij do oceny na adres:  

dorfuja45@eszkola.opolskie.pl 
 

Edukacja muzyczna  

Temat: Bajkowa muzyka. Słuchamy muzyki, improwizujemy ruchem.  

1. Posłuchajcie/ przeczytajcie Muzycznej bajki o smoku E. Grieg W grocie 

Króla Gór. 

 

Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma 

lasami, w dalekiej krainie, żył sobie bardzo wesoły i 

sympatyczny smok, który miał wielką pasję – uwielbiał 

biegać! A ponieważ był to bardzo wielki smok, a jego 

tupiące łapy wydobywały bardzo głośne dźwięki, 

czasem wywoływał postrach wśród innych 

mieszkańców krainy. Potrafił biegać tak szybko, że 

czasami mieszkańcy krainy musieli przed nim uciekać, 

bo biegnąc, w ogóle ich nie zauważał i nie patrzył pod 

swoje łapy! Chowali się pod wielkie kamienie, uciekali 

do swoich domów lub wdrapywali się na gałęzie 

najwyższych drzew. (…) 
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2. Posłuchajcie nagrania muzycznego i spróbujcie rękami na ławce wygrać rytm 

kroków, które stawiał smok. 

https://www.youtube.com/watch?v=mPdPeqG7bd0     W Grocie Króla Gór 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fb6JcI46wQ8   Widowisko baletowe w 

Grocie Króla Gór 

Zwróć uwagę na kroki smoka  

3.   Zastanów się jakie możesz dopisać/ dorysować  zakończenie do 

muzycznej bajki o smoku – pomyśl, a następnie narysuj je na kartce. Na 

kartce zapisz datę i  schowaj do swojej teczki z pracami plastycznymi. 

 

4. Posłuchaj innego wykonania tej samej bajki muzycznej.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mjIWWtybs98    

 

          https://www.youtube.com/watch?v=Mp2EMdRWZE0 
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