
10.XI.2020 r. 

 

Edukacja polonistyczna 

ŚWIĘTUJEMY NIEPODLEGŁOŚĆ 

 

Zapraszam Ciebie do obejrzenia prezentacji : 

11 listopada 102 rocznica niepodległości 

https://view.genial.ly/5f9f050087f1e30d1b77ed1d/presentation-11-

listopada?fbclid=IwAR1naT1EFh_7BbLi-nPkXe16Bh7v4Gxe0tWALcwzAL6U2tAupJ6bSnc5ljc 

 

 

 

W zeszycie do języka polskiego zapisz notatkę o Narodowym Święcie 

Niepodległości  

 

 

                      Lekcja                                                                   10.XI. 

Temat: Świętujemy Niepodległość. 

 

 

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. 

 

Teraz będzie lekcja programowania . Otwórz kartę ćwiczeń i wykonaj ćw. 1 s.22 

https://view.genial.ly/5f9f050087f1e30d1b77ed1d/presentation-11-listopada?fbclid=IwAR1naT1EFh_7BbLi-nPkXe16Bh7v4Gxe0tWALcwzAL6U2tAupJ6bSnc5ljc
https://view.genial.ly/5f9f050087f1e30d1b77ed1d/presentation-11-listopada?fbclid=IwAR1naT1EFh_7BbLi-nPkXe16Bh7v4Gxe0tWALcwzAL6U2tAupJ6bSnc5ljc


 

Mam nadzieję, że nie miałeś/łaś problemu z odszyfrowaniem wyrazów, 

sprawdź: Rzeczpospolita Polska, Święto  Niepodległości, grobach, pomnikach, 

wolność, kraju. 

Dla chętnych ćw.2 s. 22 – 23 

 

Edukacja muzyczna 

Naucz się śpiewać piosenkę pt. ”Co to jest niepodległość” 

https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo&feature=youtu.be 

 

 1.Kiedyś Rosja, Austria i Prusy  

Na Polskę mieli chytre zakusy 

https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo&feature=youtu.be


 Niestety w końcu im się udało  

I zagrabili Polskę całą  

  

 2. Przez długie 123 lata 

 Nie było nas na mapie świata 

 I jak to czasem mówią dorośli  

Wtedy nie było niepodległości  

  

 Ref. 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  

  

 3. Zaraz po I wojnie światowej 

 Powstały piękne mapy już nowe  

Tak właśnie nasza historia biegła 

 Że Polska dzisiaj jest niepodległa  

  

 Ref. 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  



  

 4. Jedenasty listopada 1918  

Zapamiętamy już na zawsze 

 Jedenasty listopada 1918 

 Zapamiętamy już na zawsze  

  

 Ref. 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 

 

 

 



W zeszycie do matematyki zapisz: 

                                               Lekcja                                              10.XI. 

Temat: Dodawanie liczb jednocyfrowych do trzycyfrowych. 

 

Oblicz: 

 

 

Teraz w karcie matematycznej wykonaj ćwiczenie 1, 2, i 3 s.58. 

 

 

Na dzisiaj to wszystko. Myślę, że ze wszystkim poradziłeś/łaś sobie świetnie.    

 

UWAGA 

Zapraszam uczniów klas III i domowników  do udziału w kolejnej edycji 

akcji MEN Szkoła do hymnu i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego we 

wtorek, 10 listopada. Bardzo proszę o zalogowanie się na Classroom o godz. 

10:00. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające ze stanu 

epidemii zaśpiewamy hymn on-line. 

Bardzo proszę  uczniów o zachowanie wszelkich  obowiązujących zasad: 

powstanie i strój galowy. Jeżeli jest to możliwe, proszę, aby ktoś z 

domowników utrwalił tą akcję za pomocą zdjęcia lub filmiku i przesłał go 

do mnie. 

 

Trzymaj się zdrowo. Pozdrawiam p. Bożena 

 


