
                       09.11.2020r. 

Temat : Oni walczyli o niepodległość. 

Witam Was kochane dzieci w kolejnym dniu naszej zdalnej pracy. 

 edukacja polonistyczna    

 Zad.1 

Otwórz podręcznik do języka polskiego na str.14 i 15. Popatrz na ilustrację i 

wymień jej elementy (żołnierze, konie, kawaleria, pochód, strój galowy, 

widzowie, chorągiewki, kotyliony, barwy narodowe, pora roku-jesień, spadające 

liście). Spróbuj wymienić nazwę święta państwowego, które obchodzimy 11 

listopada. 

Następnie przeczytaj wiersz Marcina Brykczyńskiego „11 listopada”. Na jego 

podstawie wyjaśnij, dlaczego obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.  

Niepodległość- to niezależność jednego państwa (narodu) od innych państw. 

Wykonaj zadanie 1 na str.13 w ćwiczeniach do języka polskiego. 

Następnie wykonaj zadanie 2 i 3 na str.13 i obejrzyj film o symbolach 

narodowych. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=DCwEJ9tHt5c&featur

e=emb_logo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=DCwEJ9tHt5c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=DCwEJ9tHt5c&feature=emb_logo


Zad.2 

W zeszycie do języka polskiego zapisz notatkę o Narodowym Święcie 

Niepodległości ( pamiętaj o zapisaniu : W klasie i daty). 

Narodowe Święto Niepodległości jest świętem państwowym. 

Obchodzimy je corocznie 11 listopada w celu upamiętnienia odzyskania  przez 

Polskę niepodległości w 1918 roku po123 latach zaborów. 11 listopada jest 

dniem wolnym od pracy. Tego dnia organizowane są parady wojskowe, 

odczyty, festyny. Główne obchody odbywają się w Warszawie. 

Zad.3 

Przeczytaj w podręczniku na str.14-15 definicję zdania pojedynczego i 

złożonego. Zwróć uwagę na liczbę czasowników w zdaniach pojedynczym i 

złożonym. 

     Zdanie pojedyncze ma tylko jeden czasownik w formie osobowej, 

a zdanie złożone ma dwa czasowniki lub więcej.                                         

Np.    Pies szczeka.      Ma pustą miskę.  

Mamy tu dwa zdania pojedyncze. W każdym z nich jest tylko jeden 

czasownik. Podkreśliłam je na czerwono. Ze zdań pojedynczych 

możemy utworzyć zdanie złożone np. 

Pies szczeka, bo ma pustą miskę.            (tu już są dwa czasowniki, 

więc to zdanie złożone.)   

Przypomnijmy sobie razem  

 Czasownik odmienia się przez liczby :  

Pojedynczą- gdy czynność wykonuje  jedna osoba np. pisała, kręcił, odkurzał 

Mnoga- gdy czynność wykonuje więcej niż jedna osoba np. pisali, kręcili, 

odkurzali. 

Wykonaj zadanie 4 i 5 na str.14 w ćwiczeniach do języka  polskiego. 

Praca domowa: Zadanie 6 na str.14 w ćwiczeniach. 



edukacja muzyczna   

https://youtu.be/-mI645aCTgo 

Naucz się śpiewać piosenkę pt.”Co to jest 

niepodległość” 

 

 

 

Kiedyś Rosja, Austria i Prusy 
Na Polskę mieli chytre zakusy 

Niestety w końcu im się udało 
I zagrabili Polskę całą 
 
Przez długie 123 lata 
Nie było nas na mapie świata 

I jak to czasem mówią dorośli 
Wtedy nie było niepodległości 
 
Co to jest niepodległość 
Teraz wiem już na pewno 
Każde dziecko dziś woła 

To polski dom, polska szkoła 
Co to jest niepodległość 
Teraz wiem już na pewno 
 
Zaraz po I wojnie światowej 

Powstały piękne mapy już nowe 
Tak właśnie nasza historia biegła 
Że Polska dzisiaj jest niepodległa 
 
Co to jest niepodległość 
Teraz wiem już na pewno 

Każde dziecko dziś woła 
To polski dom, polska szkoła 
Co to jest niepodległość 
Teraz wiem już na pewno 
 

Jedenasty listopada 1918 

https://youtu.be/-mI645aCTgo


Zapamiętamy już na zawsze 
Jedenasty listopada 1918 
Zapamiętamy już na zawsze 

 
Co to jest niepodległość 
Teraz wiem już na pewno 
Każde dziecko dziś woła 
To polski dom, polska szkoła 
Co to jest niepodległość 

Teraz wiem już na pewno 

edukacja matematyczna  

Temat : Liczymy pełnymi dziesiątkami w zakresie 100 

 

Przypomij sobie najpierw wszystkie pełne dziesiątki do 100. 

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 

Zad.1 

Otwórz podręcznik do matematyki na stronie 57 – wykonaj 

zadanie 2 i 3 zgodnie z poleceniami. 

Wykonaj zadania 1,2,3 i 4 na str.52 w ćwiczeniach do 

matematyki. 

edukacja plastyczna 

Wykonaj kotylion z papieru. Możesz skorzystać z podpowiedzi (linki) albo 

zrobić według własnego pomysłu. Przyślij mi zdjęcie. 

 https://youtu.be/ciISVdgOLMk 

https://youtu.be/sMSephIxvp0 

 

 

 

 

Trzymaj się zdrowo i dużo się uśmiechaj-  

Pani Dorota 

https://youtu.be/ciISVdgOLMk
https://youtu.be/sMSephIxvp0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


