
Temat 29 ( 11 maja): Mój kraj – Polska. 

Cel i opis zajęć:  

Odbędziesz wirtualną wycieczkę po Polsce. 

Rozwiążesz Quiz. 

Wykonasz ćwiczenia związane z odczytywaniem mapy. 

Wykonasz pracę plastyczno – techniczną „Mój kraj – Polska” 

Wykonasz ćwiczenia ruchowe. 

  

Zadania do wykonania : 

1. Obejrzyj filmik oraz przyjrzyj się ilustracji na s. 14 i 15 w Podręczniku.  

Link do filmiku - https://www.youtube.com/watch?v=JPB6tA0U214&t=272s 

Następnie odpowiedz ustnie na pytania: 

- Dokąd wybierają się dzieci z ilustracji? A jakie miejsca odwiedziły dzieci z 

filmiku? 

- Które z wymienionych miejsc chcesz odwiedzić? 

2. W Kartach ćwiczeń wykonaj ćw.3 i 5 s. 17. 

3. Przyjrzyj się mapce Polski z ćw. 4 s. 17 w Kartach ćwiczeń. 

Odpowiedz na pytania: 

-  Wskaż na mapce stolicę Polski? Jak nazywa się to miasto? 

- Jakim kolorem na mapie oznaczamy rzeki, jeziora i morza? Jak nazywa się 

najdłuższa polska rzeka? 

- Jak nazywa się morze, nad którym leży Polska? Wskaż je. 

- Jakim kolorem na mapie oznaczamy góry? Wskaż je. 

- Czy wiesz jak nazywają się najwyższe polskie góry? * 

- Wykonaj ćw. 4 s. 17 w Kartach ćwiczeń. 

Ważne Za tydzień 18 maja będzie sprawdzian z przyrody z mapy. 

4. W ramach powtórzenia wykonaj ćw.1 i 2 s. 16 w Kartach ćwiczeń.  

5. Rozwiąż Quiz sprawdzający Twoją wiedzę o Polsce. Quiz jest na ocenę, wykonaj go 

do 13 maja. Za quiz otrzymasz ocenę z edukacji społecznej. Dodatkowo dostaniesz 

też ocenę z zajęć komputerowych za rozwiązywanie Quizów online. 

Link do quizu - 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=51DxHTXDP0K888w70

M6LQ0SunBg3IkJDuwPgFMhwpCdUMExCVTNDSDRISzk4Mjg5VVE5S1Qw

V1EyNi4u 

6. Poćwicz troszkę – https://www.youtube.com/watch?v=gOLWLBuXQxU 

7. Wykonaj pracę plastyczno-techniczną pt. „Mój kraj – Polska”. Technika pracy jest 

dowolna. Przesłane prace zostaną nagrodzone oceną. 

Wskazówka : Na swojej pracy możesz przedstawić miejsce bądź miejsca, które są 

według Ciebie warte odwiedzenia. 

 

Obowiązkowa praca do sprawdzenia przez nauczyciela: Do 13 maja rozwiąż Quiz 

wiedzy o Polsce. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JPB6tA0U214&t=272s
https://www.youtube.com/watch?v=gOLWLBuXQxU


Materiały: Podręcznik, Karty ćwiczeń cz. 5, Quiz, filmik, kartka z bloku, przybory 

plastyczne. 

 

Zadania rozszerzające ( dla chętnych):  

Czytanie ze zrozumieniem. Na pytania odpowiedz pełnym zdaniem w zeszycie. 

Biblioteczka  Leszka 

Leszek założył własną biblioteczkę. Ma w niej już dużo ciekawych książek. Ostatnio przybyła 

mu nowa książeczka pod tytułem „ Brzechwa dzieciom”. Przywiozła mu ją ciocia Bożena     

ze Szczecina, gdy przyjechała w odwiedziny. Leszek przeczytał ją już młodszemu 

braciszkowi. Leszek chciałby jeszcze zdobyć drugą i trzecią część tej przepięknej książeczki. 

W biblioteczce Leszka najwięcej jest książek przygodowych, przyrodniczych. Te zwłaszcza 

są bardzo pouczające. Jego tato dawniej lubił je czytać, teraz przekazał je wszystkie synowi. 

Chłopiec obłożył je szarym papierem i poukładał równiutko w rzędy, że aż przyjemnie jest 

popatrzeć.   

 

1.Co założył Leszek? 

2.Jaki tytuł ma jego nowa książka? 

3.Skąd przyjechała ciocia Bożena? 

4.Jakich książek Leszek ma najwięcej? 

5.Czym Leszek obłożył swoje książki? 

 


