
Kl. IIC 

Drodzy Rodzice i Uczniowie!  

Od 1 czerwca 2020r. w każdy poniedziałek w godz. 13.00 -14.00 w szkole będą 
organizowane konsultacje indywidualne dla uczniów. Jeśli widzicie Państwo potrzebę 
skorzystania z tych konsultacji, to proszę o przesłanie mi mailem takiej informacji 
przynajmniej na dwa dni przed planowaną wizytą w szkole. Osoby, które zdecydują 
się przyjść na te konsultacje zobowiązane są do zapoznania się ze szczegółowymi 

informacjami umieszczonymi na stronie szkoły, które dotyczą zasad korzystania z 

tych indywidualnych konsultacji. Dla osób zainteresowanych konsultacjami będzie 
również do pobrania ze strony szkoły Załącznik 1, w którym jest formularz 
oświadczenia, które powinien wypełnić rodzic/prawny opiekun dziecka.  

Dni 11,12.06.2020 to dni wolne od zajęć. W dniach 15,16,17.06.2020 nie będą się 
odbywały zajęcia na platformie TEAMS ( to dni egzaminów klas ósmych) 

01.06.2020r. (poniedziałek) 

Temat dnia: Podróżowanie. 

1. Zapoznaj się z tekstem informacyjnym „Jan Paweł II” – Podręcznik  
s. 43  

2. Przeczytaj fragment wiersza Aleksandry Gajewskiej „O ludziku podróżniku” – 
Podręcznik  s. 44 – 45. 

3. Odpowiedz ustnie na pytania 1 – 4 znajdujące się pod tekstem. 
4. Karty ćwiczeń – wykonaj ćw. 1 – 2  s.44 
5. Karty matematyczne – wykonaj ćw. 1 – 4 s.38 – 39. 
6. Zadania dodatkowe – ćw.17s.58 i ćw.22 s.59 – dla chętnych. 
7. Osoby chętne mogą wykonać papierową łódkę według instrukcji w Kartach 

ćwiczeń s. 45. 
8. W ramach w – f zachęcam do tańca. Linki poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=_niF6s8tbZE 
https://www.youtube.com/watch?v=I7IvmkNZ7vs 
https://www.youtube.com/watch?v=AsCTRrcz0xE 
  

02.06.2020r. (wtorek) 

Temat dnia: Kontynenty. 

1. Podręcznik s.46 – przeczytaj krótki tekst informacyjny  „Kontynenty” – odpowiedz 
ustnie na pytania 1 i 3 znajdujące się pod tekstem. 

2. Wysłuchaj wiersz Małgorzaty Strzałkowskiej „Kontynenty”. 
3. Zapoznaj się z tekstem informacyjnym „Odkrycia geograficzne”– Podręcznik  



s. 47 – odpowiedz na pytanie 2 znajdujące się pod tekstem.  
4. Karty ćwiczeń – wykonaj ćw.1 – 6 s.46– 47 
5. Ćwiczenia dodatkowe – ćw.16 s.80 – dla chętnych. 
6. Karty matematyczne – wykonaj ćw. 1 – 6 s.40 –41. 
7. Muzyka –  wykonaj ćw.6,7 s.70 (karty ćwiczeń), posłuchaj piosenki „Prawa 

dziecka” Link: https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 
8. W ramach w – f wykonaj następujące ćwiczenia. Link poniżej: 

https://www.youtube.com/watch?v=xrRsUL9HVj8 

03.06.2020r. (środa) 

Temat dnia: Gorące słońce Afryki – ćwiczenia. 

1. Karty ćwiczeń – wykonaj ćw. 5 – 10 s.50– 51 
2. Karty matematyczne – wykonaj ćw. 1 – 3 s.36 – 37 
3. Wyszukaj informację na temat zwierząt zamieszkujących Australię – materiały 

wykorzystamy na lekcji dn. 08.06.20r.. 
4. W ramach W – F wykonaj ćwiczenia. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=hrk7sMV38ec 

04.06.2020r. (czwartek) 

Temat dnia: Gorące słońce Afryki. 

1. Przeczytaj samodzielnie opowiadanie „Ciemne okulary” – Podręcznik str.48 – 49.  
2. Odpowiedz ustnie na pytania 1 – 3 znajdujące się pod tekstem. 
3. Zapisz w zeszycie do jęz. polskiego temat: „ Pisownia wyrazów z h”, następnie 

przepisz – podręcznik s.49 wyrazy umieszczone pod rysunkami na marginesie  
i zapamiętaj ich pisownię.  

4. Karty ćwiczeń – wykonaj ćw.1 – 4 s.48– 49 
5. Karty matematyczne – wykonaj ćw. 1 – 6 s.42 –43 

05.06.2020r. (piątek) 

Temat dnia: Australia. 

1. Przeczytaj samodzielnie tekst „Ciekawe kropki” – Podręcznik str.51 
2. Odpowiedz ustnie na pytania 1 – 3 znajdujące się pod tekstem. 
3. Na podstawie tekstu „Ciekawe kropki” i ilustracji w podręczniku str.51 wykonaj 

pracę plastyczną na dowolny temat metodą kropkową – zrób zdjęcie i prześlij na 

maila klasowego do 08.06.2020r.  

4. Karty ćwiczeń – wykonaj ćw.1 – 5 s.54– 55. 
 


