
Data: 16.IV.20r. 

Temat: Wyruszamy na wiosenne wędrówki. 

1. Oblicz działania, zapisz wyniki w kolorowych kratkach pod 

działaniem. 

234+52 670+21 972+8 254+25 144+33 400+193 781+17 307+53 475+100 

         

 

- Przepisz wyniki do prostokątów o takim samym kolorze 

         

czym musisz kiedy O wybierasz się na pamiętać, wycieczkę? 

 

- Wpisz wyniki rosnąco (czyli od najmniejszej liczby do największej), a 

następnie zapisz przyporządkowane im wyrazy, które utworzą pytanie. 

 

         

 

PYTANIE: 

…………………………………………………………..

.………………………….………………………………

………………………………………………………….. 



Pamiętaj nigdy nie podawaj swoich danych obcym 
osobom, jednak musisz je podać policjantom, nawet 

jeśli ich nie znasz.

2. Przeczytaj fragment opowiadania „Przygoda z małpką” Stefanii 

Szuchowej, tekst dołączyłam do maila. 

 

3. Na podstawie opowiadania „ Przygoda z małpką”, uzupełnij komiks. 

- O co policjant pytał chłopca? 

 

Komiks wykonano w generatorze STORYBOARD THAT 

 

4. Zapisz w zeszycie pytania policjanta i odpowiedz we własnym 

imieniu (to znaczy tak, jakby pytał właśnie Ciebie). 

 

 

 

 

 

5. Ilustrator popełnił błędy. Przyjrzyj się ilustracjom, porównaj wygląd 

chłopca z jego opisem w opowiadaniu. Napisz w zeszycie kilka zdań 

o tym, jak wyglądał Duduś. 

 

6. Teraz dowiesz się, jaka umiejętność może być potrzebna, kiedy 

znajdziemy się w nowym miejscu. Obejrzyj film.  

 



7.  

 

 

https://edu.dalejrazem.pl/pytanie-o-ulice 

 

- w oparciu o film, przećwicz z rodzeństwem lub osobą dorosłą sytuację, 

kiedy musisz zapytać o drogę – TO BARDZO PRZYDATNA 

UMIEJĘTNOŚĆ  

 

6. Zapisz jakie zwroty grzecznościowe zostały użyte w filmie. 

 

 Jak mężczyzna rozpoczął rozmowę? 

 

 

 

 Jak mężczyzna zakończył rozmowę? 

 

 

 

 

W okienku z filmem, w prawym, górnym rogu będzie napis 

ZACHOWANIE PRAWIDŁOWE- kliknij tą właśnie wersję 

 



 Jak kobieta zakończyła rozmowę? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

7.Przeczytaj zdania. Zmień zadania nieprawdziwe tak,  aby przekazywały 
prawdziwe informacje. 

 

-Podczas wyjść lub wycieczek nie oddalaj się od opiekuna. 

 

-Podczas wycieczek możesz pójść do toalety nie informując nikogo z 
dorosłych. 

 

-Kiedy się zgubisz nigdy nie podawaj swoich danych nieznajomemu 
policjantowi. 

 

-Kiedy rozmawiasz z innymi ludźmi używaj zwrotów grzecznościowych. 

 

- Nie musisz znać swojego adresu ani numeru telefonu rodziców. 

 

 



8. Praca z komputerem. Wejdź na stronę i zaprojektuj avatara, 
który będzie Dudusiem z opowiadania. Pamiętasz co przeżywał 
chłopiec, był smutny i zmartwiony.  
 

 

 

 

 
https://avatarmaker.com/ 

 

 
 

1. Odszukaj postać chłopca i kliknij. 
 

2. Teraz wybierz kształt twarzy (face), 
oczy (eyes), włosy (hair), ubranie 
(clothes), backs (tło). Kiedy wybierzesz 
jeden z tych elementów, w drugiej linii 
pojawią się inne szczegóły, takie jak 
usta (mouth), nos (nose), uszy (ears) i 
inne, możesz bezpiecznie klikać w te 
napisy. 

 

3. Kiedy uznasz, że Duduś jest już gotowy, kliknij napis download i wybierz  

 

 

Jeśli nie chcesz zapisywać obrazka, zrób zdjęcie swojej pracy i prześlij do mnie 
bez zapisywania na swoim komputerze (wtedy pomiń cały punkt 3). 

Emocje na twarzy, to nie tylko kształt ust, to także wygląd oczu i brwi. 

Zwróć na to uwagę podczas projektowania avatara. 



 

 

 

 

W ZAŁĄCZNIKU PRZESYŁAM CI AVATARA, KTÓREGO JA 
ZAPROJEKTOWAŁAM, PRZYJRZYJ SIĘ JEGO TWARZY. POWODZENIA! 
 

 

 

Podkreśl: 

Czy zadania wykonałeś:  

a) samodzielnie, 

 b) z niewielką pomocą członków rodziny,  

c) z dużą pomocą członków rodziny. 

 

 


