
Temat: 34 ( 18 maja): Niesamowite muzea. 

Cel i opis zajęć: 

Napiszesz sprawdzian z edukacji przyrodniczej. 

Wysłuchasz lub samodzielnie przeczytasz tekst pt. „Niesamowite muzea”.               

Odpowiesz pisemnie na pytanie: Jak należy zachować się podczas wycieczki do muzeum?.                                                                            

Wskażesz i zapiszesz nazwy ludzi i rzeczy.                                                                  

Rozwiążesz zadania z treścią.                                                                                               

 

Zadania do wykonania:  

1. Napisz sprawdzian z edukacji przyrodniczej. Możesz go wydrukować lub 

udzielić odpowiedzi w zeszycie. Prześlij zdjęcie do swojej pani do 20 maja.   

SPRAWDZIAN 

2. Wysłuchasz wiersz Danuty Wawiłow „ Na wystawie” 

Link - https://sp2gk-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/karolina_nowacka_sp2gk_onmicrosoft_com/EcMu3

GzmXlRApQ9bx29EIlcB4yY-nwn9ZWBLNNDNuGSNjw?e=BUQma2 

1. Czy wiesz, co znaczy słowo muzeum i eksponat? 

Muzeum - instytucja gromadząca, przechowująca i konserwująca zbiory z różnych 

dziedzin kultury, sztuki, nauki lub techniki i udostępniająca je publiczności w formie 

wystaw. 

Eksponat - przedmiot wystawiony do oglądania w muzeum lub na wystawie. 

2. Obejrzyj uważnie ilustracje - Podręcznik s. 22, 23. Przeczytaj samodzielnie tekst lub 

wysłuchaj nagrania. Odpowiedz ustnie na pytanie 1 s.22 oraz 3 s.23. 

Link - https://sp2gk-

my.sharepoint.com/:u:/g/personal/karolina_nowacka_sp2gk_onmicrosoft_com/EfzCe

mWaQURNmiX8H7oY4oYBw_v60u8Hb5nTK3o3Wf8scA?e=OifvEk 

3. Napisz w zeszycie jak należy się zachowywać podczas wycieczki do muzeum. 

Zaproponuj 3 zasady, które są według Ciebie najważniejsze. Jest to obowiązkowa 

praca na ocenę, zdjęcie prześlij do 20 maja. 

4. Wykonaj ćw. 2 s.22 oraz ćw. 3 s. 23 w Kartach ćwiczeń. 

5. Teraz chwila przerwy na rytmiczną rozgrzewkę.  

Link - https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

6. W Kartach matematycznych wykonaj zadanie 1 s.18 i zadanie 3, 4 s.21. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


7. Obejrzyj film o Europejskim Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie lub 

pospaceruj wirtualnie po Zamku w Malborku. 

Link do filmu - https://www.youtube.com/watch?v=9sc-DuQpb3k  

Link do muzeum - 

https://muzeumzamkowewmalborku.wkraj.pl/html5/index.php?id=34844#69105/358,1 

Obowiązkowa praca do sprawdzenia przez nauczyciela: 

 Prześlij zdjęcie rozwiązanego sprawdzianu z edukacji przyrodniczej do 20 maja. 

 Napisz w zeszycie jak należy się zachowywać podczas wycieczki do muzeum. 

Zaproponuj 3 zasady, które są według Ciebie najważniejsze. Jest to obowiązkowa 

praca na ocenę, zdjęcie prześlij do 20 maja. 

Materiały: Podręcznik cz.5, Karty ćwiczeń cz.5, Karty matematyczne cz.5, nagranie,  

filmiki, zeszyt do języka polskiego. 

Zadania rozszerzające (dla chętnych): 

 W Kartach matematycznych zrób zadanie 1 i 2 s.20. 

 Wykonaj ćwiczenie 14 s.72 w Kartach ćwiczeń. 
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