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PRZYRODA 

1. Utwórz hasło dzisiejszej lekcji z podanych liter: 

  A J K M A Ó W (MAJÓWKA) 

 Zapisz datę w zeszycie od przyrody 

W klasie 30.IV.2020r. 

(pod datą zapisz utworzone hasło drukowanymi literami w kolorze zielonym) 

2. Przeczytaj tekst podręczniki s. 44 – 45. Omów treść ustnie. 

3. Praca z mapą Polski -  polecenie 2 s. 44 (podręcznik). 

4. Formy aktywności fizycznej – co to jest? 

 
Aktywność fizyczna-ruchowa jest głównym czynnikiem 
utrzymania zdrowia, młodości, zapobiegania wszystkim 
chorobom cywilizacyjnym   ( cukrzycy, miażdżycy, 
chorobom serca, układu krążenia, otyłości). 
 

 

(Ramkę wytnij i wklej do zeszytu) 

 

5. Przeczytaj poniższe zasady i zastanów się czy stosujesz się do nich? 

Dziesięć zasad aktywności fizycznej: 

 

1. Ćwicz regularnie i z zaangażowaniem na lekcjach wychowania fizycznego. 

2. Zapisz się na ulubione pozalekcyjne zajęcia ruchowe. 

3. Uprawiaj różnorodne formy aktywności fizycznej. 

4. Ćwicz jak najczęściej na świeżym powietrzu. 

5. Bądź aktywny fizycznie przynajmniej 1 godzinę dziennie. 

6. Pamiętaj, że jednorazowa dawka ruchu nie powinna trwać krócej niż 10 minut. 

7. Ćwicz z intensywnością umiarkowaną lub podwyższoną (dużą ). 

8. Ogranicz czas spędzony przed komputerem i telewizorem. 

9.Podczas nauki stosuj krótkie przerwy poświęcone na ruch. 

10. Przed wysiłkiem fizycznym nie zjadaj obfitych i ciężkostrawnych posiłków. 

Jako pomoc w zastanowieniu się nad własną aktywnością ruchową posłuży Ci poniższa 

piramida. Przeanalizuj ją! 

 



 

6. Ustnie polecenie 4 s. 45 (podręcznik). 

7. Przeczytaj formy aktywności ruchowej, które można uprawiać w pokazanych miejscach w 

podręczniku na zdjęciach s. 44-45: 

 Pieniny – spływ Dunajcem, wędrówki górskie, 

 Dolina Wisły – podziwianie krajobrazu z pokładu statku turystycznego, 

 Wybrzeże Bałtyku – pływanie, wycieczki piesze i rowerowe, 

 Bagna Biebrzańskie – spacery, spływy kajakowe, obserwacja ptaków, 

 Puszcza Białowieska – spacery, obserwacja żubrów w rezerwacie, 

 Jura Krakowsko-Częstochowska – wspinaczki na skałki, spacery, wycieczki rowerowe, zwiedzanie 

jaskiń, podziwianie starych zamków 

(wybierz z powyższego zapisu punktu nr 7 i zapisz w zeszycie te przykłady, które najbardziej Cię 

zainteresowały) 

8. Połącz w pary – ćwiczenie 1 s. 39. 

9. Wykonaj ćwiczenie 2 s. 39. 



 

JĘZYK  POLSKI 

1. PRZYPOMNIENIE:  

  CO TO JEST GŁOSKA? 

 CO TO JEST LITERA? 

(zapisz w zeszycie do polskiego datę dzisiejszą) 

W klasie 30.IV.2020r. 

(pod datą wytnij, uzupełnij i wklej poniższą tabelkę) 

Wyrazy Głoski (  ile?) Litery  (ile?) Sylaby ( ile?) 

Majówka          7           7         3 

Morze    

Górzysty    

Wybrać    

Wypoczynek    

Wycieczka    

Wycieczkowicz     

 

2. Ćwiczenie 4, 5 s. 40. 

3. Ćwiczenie 2 s. 97. (wyjaśnienie: morszczyn to – glon, żyje w wodzie, barwa brunatno zielonkawa. ) 

MORSZCZYN 

 

MATEMATYKA 

1. Zadanie 1, 3 s. 58. 

KALIGRAFIA 

W ZESZYCIE DO KLIGRAFII  

 wybierz z wiersza Jana Brzechwy pt.: „Chrząszcz”  s. 43 (podręcznik) osiem dowolnych linijek i 

przepisz estetycznie do zeszytu z kaligrafii. Przyślij zdjęcie na SMS lub e-mail  

 termin do 04 maja. 

 życzę udanego majowego wypoczynku w tych innych okolicznościach. 

                                                                                                                                   Małgorzata Błaszczyńska 


