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Dzień dobry. 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

 

Wyobraźcie sobie, że jesteście wróżkami i dobrymi czarodziejami, którzy zostali zaproszeni 

na chrzciny królewskiego dziecka. Chcecie mu podarować coś niezwykłego, taki dar, który 

będzie mu służył przez całe życie. 

 

1. Napiszcie w zeszycie co podarowalibyście w prezencie  i dlaczego. 

 

        Gdybym była dobrą wróżką, podarowałabym (chłopcy piszą: Gdybym był dobrym 

czarodziejem, podarowałbym) królewskiemu dziecku………………. 

 

2. Notatka do zeszytu. 

Henryk Sienkiewicz – urodził się w 1846 roku, zmarł w 1916. Napisał m.in. powieść dla 

młodzieży ,,W pustyni i w puszczy”. W 1905 roku za całokształt swojej pracy pisarskiej 

otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury. 

 

3. Wyjaśnienie trudnych wyrazów (do zeszytu). 

Wedle swej możności i chęci – dajcie to, co możecie i co chcecie dać. 

Mocą sprawię – swoją siłą tego dokonam. 

Przeto nietrwałe są – dlatego nietrwałe są. 

Ozwała się – odezwała się. 

Powiewna i smukła niby palma – delikatna i wysoka. 

Oczy przeźrocze – przejrzyste, jasne. 

Skarb niewyczerpany – skarb, który nigdy się nie skończy. 

 



4. Wiecie, jakie dary otrzymałaby od Was księżniczka. A jakie dary otrzymała  

od wróżek i ich królowej? Przeczytajcie ,,Bajkę” H. Sienkiewicza. 

Podręcznik polonistyczny strona 56 i 57. 

 

5. Przeanalizujcie i odpowiedzcie ustnie na pytania pod tekstem, a następnie 

wykonajcie ćwiczenia. 

Ćwiczenia polonistyczne strona 30 i 31 

 

 

 

EDUKACJA PRZYRODNICZA 

 

Nasza piękna Polska 

 

Podręcznik matematyczno-przyrodniczy / strony 58 i 59 

Przeczytajcie kilka ciekawostek o naszym kraju, a następnie kliknijcie w podane linki, 

ponieważ znajdziecie tam odpowiedzi na pytania. (Pytań nie musicie przepisywać, tylko 

numerujcie odpowiedzi do podanego pytania.) 

1. Jak się nazywa i gdzie się znajduje największe jezioro w Polsce? 

2. Ile cegieł zużyto na budowę zamku w Malborku? 

3. Gdzie znajduje się najstarszy na świecie szyb naftowy? 

4. Ilu Polaków otrzymało nagrodę Nobla? 

5. Którym z kolei krajem w Europie pod względem wielkości jest Polska? 

6. Ile miast znajduje się w Polsce? 

7. Kiedy w przybliżeniu została założona Nawojowa, Frycowa, Bącza - Kunina, 

Żeleźnikowa, Homrzyska, Popardowa? 

8. Kto i przez ile lat był ostatnim właścicielem Nawojowej? 

 

https://fajnepodroze.pl/polska-ciekawostki-dla-dzieci/ 

https://fajnepodroze.pl/polska-zdjecia-ciekawostki/ 

https://fajnepodroze.pl/polska-ciekawe-zakatki/ 

https://fajnepodroze.pl/polska-ciekawostki-informacje/ 

http://www.malgorzatakossakowska.pl/galerie/nawojowa/n-wa-infor/n-wa-infor.htm 
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