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MATEMATYKA 

1. Podręcznik str.114. Zapoznaj się z informacją na temat: Co to jest 

połowa? Co to jest ćwierć? Przypomnij sobie jak wygląda tort 

urodzinowy. Gdy podzielimy go na dwie równe części, to każda z nich 

będzie stanowiła połowę całości. Kiedy ten sam tort przekroimy nożem 

na cztery równe części, to każda będzie ćwiartką całości. 

2. Podręcznik str.114 zad. 1 i 2 – ustnie. 

3. Karta pracy str. 3 zad. 1, 2 i 3. Wykonaj zadania zgodnie z poleceniami. 

4. Karta pracy str. 4 zad. 4, 5, 6 i 7. Wykonaj zgodnie z poleceniami. 

5. Karta pracy str. 5 zad. 9.  

6. Zadanie dla chętnych: zadanie 11, strona 5. 

MUZYKA  

1. Czy pamiętasz temat o wartościach nut? Wyobraź sobie, że muzyka to też 

matematyka.  

2. Całą nutę liczymy na cztery i składa się ona z czterech ćwierćnut 

(ćwiartek). Ćwierćnutę liczymy na raz (1 ). Całą nutę możemy podzielić na 

dwie części, czyli na dwie półnuty. Półnutę liczymy na dwa (raz, dwa).     

To tyle na dziś matematyki na lekcji muzyki.                                             

Dzisiejszy temat: Instrumenty dęte. 

3. Podręcznik str. 93. Zapoznaj się z informacjami na temat instrumentów 

dętych.  

Jak już wiesz w skład orkiestry symfonicznej wchodzą cztery grupy 

instrumentów: instrumenty strunowe (skrzypce I, skrzypce II, altówka, 

kontrabas, harfa, fortepian); instrumenty perkusyjne (kotły, bębny, 

werbel, ksylofon); instrumenty dęte drewniane (flet poprzeczny, flet mały-

piccolo, obój, rożek angielski, klarnet, fagot, kontrafagot); instrumenty 

dęte blaszane (trąbka, puzon, waltornia, czyli róg, tuba). 

4. Karta pracy str.73 ćw. 3, 4 i 6. Wykonaj ćwiczenia zgodnie z poleceniami. 

Korzystaj z wiadomości znajdujących się w podręczniku. 

 

 

 



Język polski 

Za nami ważna data: 03.05.2020r. W tym dniu obchodzimy Święto Konstytucji 

3 Maja. 

1. Podręcznik str. 110-111. Leksykon. Zapoznaj się z wyjaśnieniem 

znaczenia następujących słów: sejm, poseł, marszałek sejmu, szlachta. 

2. Podręcznik str.4. Przeczytaj tekst „Konstytucja”. Czy potrafisz teraz 

odpowiedzieć na pytanie: „Co to jest konstytucja?” 

3. Zeszyt. Lekcja. Temat: Konstytucja 3 Maja 1791 roku. 

4. Karta pracy str.4 ćw. 4. Ułożone zdanie zapisz w zeszycie. 

5. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami: „Rocznica miła sercom 

Polaków.” 

6. Podręcznik str.6 – 7. „Kto sprawuje władzę w Polsce?”                     

Zapoznaj się ze schematem, który pokazuje, kto w naszym kraju zarządza 

państwem i stoi na straży przestrzegania prawa? Dowiesz się również, 

kto wybiera przedstawicieli do parlamentu (sejmu i senatu)? 

7. Karta pracy str.4 ćw. 3. Podczas rozwiązywania diagramu korzystaj z 

informacji, które znajdują się w podręczniku na str. 6-7. 

8. Powtórzenie: LICZEBNIK odpowiada na pytania ile?, który z kolei? 

9. Karta pracy str. 5 ćw. 5, 6, 7 i 8. Wykonaj ćwiczenia zgodnie z podanymi 

poleceniami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


