
Dzień dobry ! 
Witamy Was serdecznie w majowy poranek. Jesteście na pewno wypoczęci, więc zabieramy się             
od razu do pracy. Pierwszym Waszym zadaniem będzie uzupełnienie w “Potyczkach           
ortograficznych” jednego ćwiczenia na stronie 33 ćw. 2. Utrwalimy sobie pisownię ż.  

                                    Pamiętajcie LITERĘ Ż PISZEMY, GDY: 
● wymienia się na: g, h, s, dz, z, ź, (zi): 

Następnie otwórzcie podręczniki na str. 22-23, pooglądajcie dokładnie obrazy , które           
namalował Jan Matejko i przeczytajcie o nim kilka informacji. W zeszycie w linie ułóżcie              
chronologicznie (wiecie jak?), zgodnie z kolejnością wydarzeń zdania, które są poniżej: 

● Chętnie malował wydarzenia historyczne i portrety królów. 
● Jako dziecko stracił matkę. 
● Swoim malarstwem zdobył sławę międzynarodową. 
● Pochodził z wielodzietnej rodziny. 
● Zawsze marzył o wyjeździe do Paryża, pojechał tam w podróż poślubną. 
● Jan Matejko urodził się w krakowie w 1838 roku. 
● Pierwsze rysunki wzorował na ilustracjach z książek historycznych. 
● Mały Jaś malował od wczesnego dzieciństwa. 

Udało Ci się poprawnie ułożyć zdania? (możesz nam przesłać, przy okazji sprawdzimy            
jakie masz pismo?). Teraz ułóżcie i zapiszcie tytuły obrazów Jana Matejki w zeszycie             
ćwiczeń na str.16 ćw 2, a na str 17 wykonajcie ćw 3 (bez drugiej kropki)  i 4. 

● Czas na krótka przerwę -skacz na niewidzialnej skakance przez minutę, zrób 10            
głębokich oddechów, napij się wody! 

Po przerwie rozpoczynamy pracę z komputerem - działanie funkcji “wycinanie”. 
 

1. Uruchom program MS WORD i wpisz nazwę miejsca, które chcesz pokazać           
innym np. Miejsce swoich wakacji. 

2. Otwórz przegladarkę internetową i wyszukaj to miejsce na stronie         
www.google.pl/maps. 

3. Na klawiaturze odszukaj ikonę z logo Windows i rozpocznij wpisywanie          
pierwszych liter słowa “wycinanie”. 

4. Otwórz narzędzie “wycinanie” 
5. Wytnij fragment mapy pokazującej wybrane przez Ciebie miejsce i wklej do           

dokumentu MS WORD. 
6. Pod wklejonym fragmentem mapy krótko opisz swoja wakacyjną przygodę i          

prześlij nam wykonane zadanie. 
Następne zadanie to zadanie ruchowe: poznaliśmy już naszych nauczycieli wf więc           
rozpoczynamy razem z nimi zajęcia. Przygotujcie sobie coś do picia.  

● https://www.youtube.com/watch?v=wqyxnnUE1QE 
Na zakończenie dzisiejszych zajęć proponujemy Wam uzupełnienie w zeszycie ćwiczeń          
zadań na stronie 30 (matematyka) oraz na EDUELO rozwiązanie quizu z matematyki -             
“Pieniądze-banknoty i monety” jako przygotowanie do kolejnego testu. 
 

Miłego dnia  ! Życzą p. Iza i p. Basia 
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 Tęsknimy za Wami bardzo! Do wtorku , pa. 
 
 p. Basia i p.Iza 
 
 


