
CZWARTEK. 15.10 

Polski - ćwiczenia w czytaniu tekstu  „Zakochani w naszej Pani.”  Podręcznik s.56. Przypomnienie 

rodzajów rzeczowników w l.pojedynczej: r.męski- ten, żeński-ta, nijaki-to. Ćwiczenia s.54 bez kropki  

w zad.2 i s.55.  

Matematyka- rozwiązanie zadań- obliczanie iloczynów, nazywanie liczb w mnożeniu. Podręcznik s.27, 

zad.2 i 4 do zeszytu.  

Język angielski 

 Wykonaj wykreślane (jeżeli nie możesz wydrukować dokumentu zrób w zeszycie swoją). 

 Odgadnij zwierzę z wykresu cienia i zapisz. (możesz również w zeszycie). 

 Posłuchaj piosenki na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=p5qwOxlvyhk&t=19s 

Język niemiecki 

Proszę  powtórzyć słownictwo ze str. 13 w podręczniku (uczniowie mają słówka także w zeszytach).  

Proszę powtarzać i utrwalać wierszyk ze str. 16 w podręczniku. (Wierszyk powinien być zapisany  

w zeszycie). 

 

PIĄTEK 16.10 

Polski. Czytanie tekstu informacyjnego o szkołach w wybranych krajach. Wyszukiwanie w tekście  

w podręczniku na s.27 informacji na temat : Jak się uczą dzieci w innych krajach? Wybraną informację 

przepisać do zeszytu. Ćwiczenia s.56-57.  

Matematyka-obliczanie iloczynów, długości i wysokości. Ćwiczenia s.36. 

Religia 

Wykonaj ćwiczenia ze str. 24 

Pomoc odnajdziesz w katechizmie na str. 33 lub na zdjęciu poniżej. 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 14.10-15.10 

Drodzy uczniowie. W tym tygodniu pracujemy w nad ćwiczeniami rozciągającymi. Przypominam 

ćwiczenie zademonstrowane na ostatniej lekcji. W postawie stojącej staraj się wykonać całą 

sekwencję ćwiczeń.  

 Stajemy w postawie stojącej, stopy złączone, nogi w kolanach cały czas wyprostowane : 

1. Dotykamy dłońmi do kostek u nóg- trzymamy licząc do trzech. 

2. Czubkami palców rąk dotykamy do palców u stop- trzymamy licząc do trzech. 

3. Czubkami palców rąk dotykamy do podłogi - trzymamy licząc do trzech. 

4. Wszystkimi palcami rąk dotykamy do podłogi - trzymamy licząc do trzech. 

5. Całe dłonie kładziemy na podłodze - trzymamy licząc do trzech. 

6. Przyciągamy głowę do kolan - trzymamy licząc do trzech. 

Wszystkie próby zrobią tylko nieliczni ale nie przejmujemy się, ćwiczymy wytrwale I systematycznie. 

Życzę powodzenia!             Mirosław Kaczorowski 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p5qwOxlvyhk&t=19s


Zdjęcie z religii 

 


