
MÓJ PRZYJACIEL ROBOT 
Czwartek 23.04.2020 



PLAN NA DZIŚ: 

1. Ed. polonistyczna 

2. Ed. matematyczna 

3. Ed. techniczna  

4. Ed. muzyczna  
 



WITAJCIE KOCHANI!  
DZISIAJ BĘDZIEMY ROZMAWIAĆ 

O ROBOTACH! 
• Jak myślisz czy robot może zostać 

przyjacielem? 

• Czy robot ma uczucia? 

• A może są roboty, które mogą zastąpić 
człowieka? 

• Czy robot jest wyrazem wieloznacznym?  

• Czy masz w domu jakiegoś robota? 



ED. POLONISTYCZNA  

Kliknij w link podręcznika : https://flipbooki.mac.pl/ew/gwk-klasa1-podr-
4/mobile/index.html#p=9 

 

Najedź na ikonkę głośnika i wciśnij znaczek Play  

 Po wysłuchaniu wiersza ustnie odpowiedz na pytania 1 i 2 pod tekstem, a 3 i 4 
zrób w zeszycie:                NZ 23.04. 

                                             ĆW. 3 

                               Tu zapisz rozwiązanie zagadki. 

                                             Ćw. 4 

                                         Napisz 1 zdanie.  
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ED. POLONISTYCZNA 

•  W wierszu było wyrażenie „bierze za mnie w skórę”- to znaczy że 
dostaje lanie … Chłopiec cieszyłby się, gdyby robot za niego 
dostawał kary od rodziców 

• Czy zgodziłbyś (zgodziłabyś) się, żeby robot za ciebie pojechał na 
naszą wycieczkę? 

•  Jakiej czynności nie chciałbyś (chciałabyś) oddać robotowi do 
zrobienia? 



PYTAŁAM CZY ROBOT  
TO WYRAZ WIELOZNACZNY? 

• Pamiętasz co to jest wyraz wieloznaczny?, np. smok 

• Teraz jakie znaczenia ma wyraz robot?  

Oto moje propozycje: 

 

 

 

 

 

Robot         ozobot        robot kuchenny 

zabawka                                                      robot                    robot sprzatający 



ED. POLONISTYCZNA  

• Wykonaj zadania w ćwiczeniach na stronie 
57i 58. 

• Strona 57 to powtórka z               wymiennego  

 

 

• Ćwiczenie 4 ze str. 58 poproszę do oceny z 
plastyki  

 

• Dla chętnych: wysłać filmik z czytaniem 
wiersza do piątku.  



ED. MATEMATYCZNA 

• Wykonaj zadania z ćwiczeń s. 40. 

• W zeszycie poproś rodzica o odliczenie 
minuty i oblicz działania z karty pracy: 

Minutówka: 

https://drive.google.com/open?id=1GGbru
GeHLw2RPbiPWYNvUBoGM-vc-MZJ 

 

Nie trzeba drukować można dziecku 
przepisać – tylko nie może widzieć działań   
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ED. TECHNICZNA 

• To zdanie jest dla chętnych na ocenę 6 : 

• Stwórz swojego robota- może być z rolek po papierze, starego pudełka po 
butach, itp. Wymyśl mu imię i zadanie, które wykonuje za ciebie. Jeśli będziesz 
gotowy(a) wyślij zdjęcie z opisem na Messenger. (lub filmik).  

• Zadanie można wykonać do poniedziałku. 27.04. 

 

 

 

• Zachęcam cię do zabawy z robotem w grze Lightbot, 

 którą kiedyś ściągnęliśmy na tablety. Poćwiczysz umiejętność 

 programowania! 

 

 

 



ED. MUZYCZNA 
PIOSENKA „LEĆ RAKIETO”  

Czy wy wiecie, że w rakiecie najciekawsza podróż w świecie?  

Proszę wsiadać do rakiety, nie potrzebne nam bilety! 

 Ref. Leć rakieto, szybko leć,  

gwiazdkę z nieba chcemy mieć,  

 leć rakieto zabierz nas, do dalekich, do dalekich gwiazd!  

Już rakieta w niebo strzela, proszę trzymać się fotela!  

To jest jazda, co się zowie, aż się trochę kręci w głowie. 

Ref: Leć… 

 Nie dogoni nas balonik i samolot nie dogoni.  

Już nam Ziemia w dali znika, mniejsza jest od balonika. 

Ref: Leć… 

Kliknij w link (Ctrl+kliknięcie) i spróbuj pośpiewać: 
http://chomikuj.pl/katkisok/Dla+Dzieci/Mp3+i+zabawy+muzyczne/Elementarz+Piosenki/06+
Elementarz+Piosenki+cz_6/10+Le*c4*87*2c+rakieto,516632021.mp3(audio) 
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CO DO WYSŁANIA? 

Z plastyki ćw. 4 str. 58 
– rysunek robota 

Z matematyki 
minutówka 

Dla chętnych – robot 
z materiałów do 
przetworzenia do 

poniedziałku 

Dla chętnych-  
Nagranie czytanie 
wiersza „Robot i ja” 

do piątku  



TO WSZYSTKO NA DZIŚ  
 


