
Zadania na 26.03.2020r. (czwartek) 

1. Przeczytaj tekst w P. s. 63, przyjrzyj się ilustracji. 

2. Przeczytaj wiersz w P. s. 64 – 65 „Sto pytań w Kosmos” oraz ciekawostki. 

Naucz się czytać i przeczytaj wieczorem rodzicom. 

3. Wykonaj zadania w ćw. do e. pol. Na s. 58 – 59. 

4. Wykonaj zadanie na s. 60 ćw. 5 i na s. 61 ćw.6 

5. Napisz notatkę w zeszycie: 

Zajęcia 

Kosmos 

Ziemia jest jedną z ośmiu planet krążących wokół Słońca. 

Nazwy gwiazd, planet i innych obiektów zapisujemy wielką literą. 

6. W domu  

Wykonaj zadania w ćwiczeniach do e. pol. na s. 61 zad. 6 – wyślij na 

maila, jako zadanie domowe. (zdjęcie zadania) – podpisz się. 

7. Wykonaj pracę plastyczną pt. „Kolorowy Kosmos” – instrukcja w 

podręczniku na s. 65 ( zamiast tuszu możesz użyć czarną farbę). 

Oba zadania tj. z e. pol i e. plastycznej wysyłamy na maila: 

i.janczarkl2@gmail.com  do godz. 18.00 

8. Zad. e. matematyczna  

Wykonaj zad. w ćwiczeniach do e. mat. s. 44-45 zad. 1, 2, 3, 4, 5. 

Przypominam, że 1 cm to 10 mm, 1 cm to dwie kratki w zeszycie. 

9. Wych. Fizyczne 

Posprzątaj pokój, pomóż mamie w pracach domowych. 

 

Odpowiedzi do zadań z zajęć 

Ćw. e. pol.s. 58/1 kolejne słowa do wklejenia: astronomia, Słońce, 

astronom, Księżyc, gwiazdozbiór, astronauta. 

Ćw. e. pol. s. 58/2 Jowisz, Mars, Merkury, Neptun, Saturn, Uran, Wenus, 

Ziemia. 

Ćw. e. pol. s. 59/4 Ziemia krąży wokół Słońca, a Księżyc wokół Ziemii. 

 

Dziecko po zajęciach musi wiedzieć:  

Ziemia krąży wokół Słońca, a Księżyc wokół Ziemi . Ziemia wykonuje ruch 

obiegowy i obrotowy. Jest 8 planet. Nazwy planet, gwiazd piszemy wielką 

literą.  

Dla utrwalenia tematu polecam filmiki: 
https://www.youtube.com/watch?v=v_1ar0HBv44  

https://www.youtube.com/watch?v=gd08emOr-vU 
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1) Narysuj w zeszycie trzy ulubione zabawki i je podpisz. Możesz korzystad z różnych 

źródeł informacji np. słownik, translator itp.  

2) Podwicz nazwy ulubionych przedmiotów: 

https://elt.oup.com/student/newsparksfunzone/level2/pairs/unit5?cc=pl&selLanguage=pl 
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