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Temat: O ojczyźnie słowami dawnego poety.

1. Napisz do zeszytu 5 rzeczy, które Ci się
kojarzą ze słowem ojczyzna.

2. Przeczytaj wyjaśnienie pojęcia:
ojczyzna to:
1. «kraj, w którym się ktoś urodził, którego jest obywatelem lub z
którym jest związany więzią narodową»
2. «miejscowość, kraj, gdzie coś powstało lub gdzie występuje»
• ojczysty, ojczyźniany

3. Przeczytaj wiersz Władysława Bełzy
"Ziemia rodzinna", podręcznik str. 261.

4. Wykonaj zadanie 1 str. 261 do zeszytu.
Powodzenia!

Lekcja 52, 2.06.2020 r.

Temat: "Mazurek Dąbrowskiego"- hymn
Polski.

1. Zapisz do zeszytu:
Każde państwo posiada symbole narodowe:
-godło,
-�agę,
-hymn. 

2. Narysuj do zeszytu godło i flagę Polski.
Możesz wydrukować i pokolorować ze
wzoru.

kolorowanka-Godło Polski kolorowanka, orzeł biały, herby
polskich miast, malowanki dla dzieci do druku
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3.Zapisz do zeszytu:
Hymn Polski, pierwotnie jako Pieśń Legionów Polskich we
Włoszech, został napisany przez Józefa Wybickiego.Autor
melodii opartej na motywach ludowego mazurka podlaskiego
jest nieznany. Pieśń powstała w dniach 16-19 lipca 1797 we
włoskim miasteczku Reggio. Pierwszy raz została wykonana
publicznie 20 lipca 1797 roku.Od 26 lutego 1927 jest to o�cjalny
hymn państw

4.Teraz posłuchajcie naszego hymnu
(możecie też znaleźć jego tekst w
podręczniku na stronie 264).
https://www.youtube.com/watch?
v=mTx45S-dQmQ

Lekcja 53, 3.06.2020 r.

Temat: Zasady pisowni wielką i małą literą.

1. Zapisz do zeszytu:
Wielką literą zapisujemy:
-region Polski,
-miasta,
-rzeki i jeziora,
-szczyty górskie.

2. Wypisz z mapy (podręcznik str. 265) do
zeszytu:
-3 regiony Polski,
-3 miasta,

-3 rzeki,
-3 szczyty górskie.

3. Zapisz do zeszytu:
Wielką literą zapisujemy również:
-nazwy miast, dzielnic, wsi i ulic (podaj nazwę miejscowości w
której mieszkasz),
-imiona, nazwiska, przezwiska,
-nazwy mieszkańców kontynentów, państw, regionów,
-nazwy gwiazd, planet, np. Ziemia.

Lekcja 54, 4.06.2020 r.

Temat: Poznajemy świat

1. Przeczytaj wiersz Jana Brzechwy
"Globus", podręczni str. 269.

2. Wykonaj do zeszytu zad. 2 str. 270 z
podręcznika.

Lekcja 55, 5.06.2020 r.

Lekcja online o godzinie 10 na Ofice365
Na zajęcia przygotuj:
-ćwiczenia cz. 2,
-długopis.
Będziemy wykonywać zadania od str. 94-97.


