
Dzień dobry ! 
A dziś szczególnie uważnie czytajcie wszystko, co do Was piszemy, bo będziemy sprawdzać             
Waszą umiejętność czytania i słuchania ze zrozumieniem. Przypominamy, że sami ustalacie           
sobie, kiedy potrzebujecie przerw, ale pamiętajcie, że podczas nich ruszacie się, głęboko            
oddychacie i pijecie wodę. 
Na początek coś, co wiemy, że lubicie: (filmiki) 
Temat: Poznaj Unię Europejską i uzupełnij tekst:  

● https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw 
1. Europa to jeden z ……..kontynentów. 
2. W samym …………………..Europy leży …………………….. 
3. W UE najwyższą górą jest ………………………….. w ……………………..na granicy         

……………..-................................ 
4. .Najwyższe góry w Polsce to…….......................... 
5. Rzeka Dunaj ma ………………..km i przepływa przez …………….państw. 
6. Każdy naród w UE ma swój ………………….. 
7. Wspólna waluta to………………………… 
8. Stolicą UE jest…………………………… 
9. Ma również hymn i jest nią “......................................” 
10. Stolicą naszego kraju jest…………………………… 

Dla utrwalenia tematu zobacz drugi 3min filmik  
● https://www.youtube.com/watch?v=-tv1WSc4gMQ 
1. W tym filmiku dopasuj flagę do państwa. 
2. Pokaż na mapie państwo. 
3. Pokaż stolicę 
4. Pokaż flagę państwową. 
5. Uporządkuj malejąco wg powierzchni. 

A teraz zobacz kolejny film na EDUELO “ Sąsiedzi Polski” 
● https://www.eduelo.pl/prezentacja/823/ 

W naszym podręczniku również znalazły się informacje na ten temat na str 58-59. Przeczytajcie              
je i otwórzcie zeszyty ćwiczeń. Korzystając ze strony 58 podręcznika, zapiszcie przy flagach             
nazwy państw naszych sąsiadów. (str 60 ćw.1), uzupełnijcie zdania nazwami miast wybranymi            
z ramki − wpiszcie je w kolejności alfabetycznej. (ćw.2). Do zeszytu wykonajcie ćw.3 i 6 i                
prześlijcie do sprawdzenia. 
Dziś zajęcia wychowania fizycznego na życzenie jednej z Waszych koleżanek (zgadnijcie           
kogo?)  

● https://www.youtube.com/watch?v=EoTsLtHoJRM 
Zmęczyliście się ? To dobrze zaraz sprawdzimy co potraficie z matematyki. W zeszytach             
ćwiczeń rozwiążcie zadania ze strony 76-77.Na zakonczenie została nam jeszcze plastyka. Jak            
zwykle proponujemy coś fajnego zrobić: 

● https://www.youtube.com/watch?v=x8Gkjr9pcy4 
To zadanie z plastyki również na specjalne życzenie! Przyślijcie nam jesli Wam sie uda zrobić               
rodzinkę kotków.  
  
I to już wszystko na dzisiaj. Zrobiła się ładna pogoda, więc korzystajcie z niej i spędźcie 

czas na świeżym powietrzu. Do jutra!  P. Iza i p. Basia 
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● Lektura 
● https://view.genial.ly/5ec2f9d32106c10d16831b71/presentation-o-psie-ktory-jezdzil-kolej

a?fbclid=IwAR0ajTroeGhzIKw-nLYiK4GnyjUFgPXnxmP4VFn6SVrz_fF3NwVkbIrl7ao 
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