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 XXVIII krąg tematyczny: Nasza ojczyzna 
Temat: 138. Polacy za granicą. 

Cele zajęć – uczeń: 

•  potrafi wyjaśnić słowo emigracja 

• wymienia sławnych Polaków żyjących na emigracji 

• wskazuje sąsiadów Polski na mapie Europy 

• mnoży i dzieli liczby setkami w zakresie 1000 

• wykonuje ćwiczenia wzmacniające moc, siłę i szybkość 

• pisze łącznie „nie” z przymiotnikami 

Zadania podstawowe Zadania rozszerzone 

Edukacja polonistyczna  

− zapisanie w zeszycie tematu: Polacy za granicą. 
Napisz, jakich znasz sławnych Polaków żyjących na 
emigracji.  

− Rozmowa o polskich emigrantach zainspirowana 
opowiadaniem Pawła Beręsewicza „Zagadka”. 
Ustalenie pochodzenia bohaterów opowiadania 
i przyczyn mieszkania w Londynie. P.j.p. s.24-25 

− ćw. 1 s.25 P.j.p. s.24-25  

− Ćwiczenia do czytanki 1,2,3 s.19, 

− Ćw.5 s.20 w zeszycie. 
 Poznanie sylwetek wybitnych Polaków 
przebywających na emigracji. Ćw.4 s.20 

− Praca z mapą – wskazywanie na niej Polski, jej 
sąsiadów, Wielkiej Brytanii, określanie kierunków 
geograficznych.  
mapa Europy: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Europa-
mapa_polityczna.png 
Napisz w zeszycie sąsiadów Polski. 

Dla chętnych: 
 
Zagadki i łamigłówki sytuacyjne: 

https://youtu.be/B6hcFQC8Fhc 
 

Edukacja matematyczna 
 Poznawanie sposobu mnożenia i dzielenia setek w 
zakresie 1000. Rozwiązywanie zadań tekstowych, m.in. 
złożonych – obliczanie odległości w metrach, obliczenia 
zegarowe i pieniężne, przypomnienie nominałów 
banknotów, które są w obiegu. 

− P.m. s.44 zad. 1,2,4 

− P.m. s.44 zad.3 w zeszycie 

− Ćw. 1,2,3, s.59 (zdjęcie do spr.) 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Europa-mapa_polityczna.png
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Europa-mapa_polityczna.png
https://youtu.be/B6hcFQC8Fhc


Wychowanie fizyczne  
Ćwiczenia motoryczne kształtujące szybkość, moc i siłę. 
(17 min) - film lub zdjęcia 3 ćw. z poduszką do spr. 
https://www.youtube.com/watch?v=LVSMZjOwcTQ 
 

 

Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności: 

− odsłuchanie przez n-la czytanego przez 
poszczególne dzieci tekstów o sławnych Polakach 
na emigracji, 

− ocena płynności czytania nowego tekstu, 

− ocena poprawności dokonywania obliczeń na 
podst. odpowiedzi dzieci podczas telekonferencji, 

− ocena poprawności dokonywania obliczeń 
przesłanych zdjęć,  

− ocena poprawności wykonywanych ćwiczeń, na 
podst. przesłanych zdjęć lub filmu, 

 

Wychowawca: Elżbieta Osiak  

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

