
Temat dnia: Wakacyjne plany (piątek) 
19.06.2020r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porozmawiamy dzisiaj na temat różnych form spędzania letniego  

wypoczynku. Spróbuj odpowiedzieć na pytania:   
 

- Gdzie można wypoczywać latem?  

- Jak można spędzać wakacje?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obejrzyj film, który podpowie Ci, gdzie spędzić wakacje w Polsce:  

https://youtu.be/ekz6i58kVpI  
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Przeczytaj wiersz Ewy Chotomskiej „Plecak, torba i walizka”.  
 

Lato w Internecie   
 

Ogłoszenie dało  
 

Kto chce się z nim spotkać,  
 

 Ten ma czasu mało.   
 

Trzeba wyjąć rzeczy,  
 

Które w szafie spały,  
 

Na tę ważną chwilę  
 

Cały rok czekały.   
 
 
 

Plecak, torba, czy walizka?  
 

Bez nich w podróż nie wyruszysz.  
 

Choć dźwiganie nie jest miłe,  
 

Smak przygody wszystkich kusi.  
 
 
 

Odpowiedz na pytanie :  „Co należy ze sobą zabrać, aby mieć potrzebne rzeczy  

do spędzenia wakacji ? W jakich miesiącach wypadają wakacje?  
 
 
 

Przeczytaj informacje o pogodzie, zmianach w przyrodzie w lipcu i sierpniu.  

Przeczytaj przysłowia związane z letnimi miesiącami.  





Obejrzyj prezentację: https://prezi.com/tjbw11em9snt/lato-wakacje-wolne/  
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Lato – jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu  

umiarkowanego. Charakteryzuje się najwyższymi temperaturami powietrza w  

skali roku. W świecie roślin jest to okres dojrzewania nasion i owoców, a w  

świecie zwierząt jest to okres wydawania na świat nowego pokolenia i  

przygotowania go do samodzielnego życia.  
 

Lato astronomiczne rozpoczyna się 21 czerwca a kończy 23 września. Podczas  

lata astronomicznego dzienna pora dnia jest dłuższa od pory nocnej, jednak z  

każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa – Słońce wschodzi coraz  

później i góruje na coraz mniejszych wysokościach ponad horyzontem.  
 
 
 

4. Rozwiązywanie zadań różnych.  
 

Zadanie 1.  

Przedstaw podane liczby w postaci :  
 
 

sum liczb dwucyfrowych różnic liczb dwucyfrowych  
 
 

57= ....................................... 74 = .......................................  
 
 

28= ...................................... 64 = ......................................  
 
 

82 = ................................... 43= .......................................  
 
 
 

Zadanie 2.  

Ułóż i napisz treść zadania do podanego krótkiego zapisu. Ułóż pytania do tego  

zadania, aby jedno zadanie trzeba było rozwiązać za pomocą dodawania, a  

drugie – za pomocą odejmowania.  

Krótki zapis treści zadania:  

wiek mamy- 35 lat  

wiek Agnieszki- 8 lat  

różnica wieku - ? lat  
 
 

●Pytanie 1.:  

........................................  
 
 

Obliczenie: ........................................  
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Odpowiedź:  

........................................  
 
 

●Pytanie 2.:  

........................................  
 
 

Obliczenie: ........................................  
 
 

Odpowiedź:  

........................................  
 
 
 

Zadanie 3.  

Porównaj sumy i różnice. Wstaw odpowiedni znak: >, < lub =.  
 
 

73 + 19 ............. 19 + 74 55 – 38 ............. 54 - 37  

45 + 29 ............ 44 – 29 27 + 35 ............. 62 – 43  
 
 
 

Zadanie 4.  
 
 

Napisz wszystkie możliwe iloczyny, których wynik wynosi: 12, 16 .  
 
 

12 = 3●4 = ........................................  

16 = 4●4 = ........................................  
 
 
 

Zadanie 5.  
 
 

Błażej ma w skarbonce 74 zł, a Adrian o 9 zł mniej. Ile pieniędzy ma Adrian?  
 
 

Obliczenie: ........................................  
 
 

Odpowiedź: Adrian ma .................... złotych.  



Dla relaksu ułóż puzzle:  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/162147-ciep%C5%82e-  

wakacje
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