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Miejsca kultury - Filharmonia 

1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

5.05.2020r. 

5 V 2020r. 

Dzisiaj jest wtorek.   

Zdanie opisujące pogodę 

 

 

2. Obejrzyj ilustracje poniżej i posłuchaj fragmentu utworu muzycznego (link do 

strony). Następnie odpowiedz (ustnie) na poniższe pytania. 

https://www.youtube.com/watch?v=TI_P7pnZrJs 

 

 Co to za miejsce? Czy wiesz co to jest filharmonia - powiedz własnymi słowami.  

 Po co do niej chodzimy? Czy według Ciebie to ciekawe miejsce? Dlaczego?  

 Jak należy zachowywad się w filharmonii? Czy można jeśd i pid podczas koncertu? 

Czy można robid zdjęcia? Czy wypada przyjśd do filharmonii w dresie, albo 

w jeansach? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TI_P7pnZrJs
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3. Uważnie zapoznaj się z informacjami na plakatach. 
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4. Przerysuj poniższą tabelkę do zeszytu, a wyrazy w ramce przepisz do odpowiednich 

kolumn w tabelce. Powodzenia!  To wcale nie jest takie trudne, jak myślisz.  

RZECZOWNIKI CZASOWNIKI 

  

 

zegarek, jedzą, osa, maluje, dziecko, śpiewa, 

kopie, kubek, czytamy, koo, myjemy, pani 

 

 

 

5. Przepisz do zeszytu i przeczytaj uważnie poniższe zdania. Wytłumacz jakie 

znaczenie ma wyraz gra w każdym z nich. Czy zawsze chodzi o to samo?  

Kiedy wyraz ten jest rzeczownikiem, a kiedy czasownikiem? Przerysuj kółka do 

zeszytu i napisz w nich RZ jak rzeczownik, albo CZ jak czasownik.  

 

„Chioczyk” to moja ulubiona gra planszowa. 

Maciek gra na gitarze. 

Kasia często gra w gry komputerowe. 

Tomek bardzo dobrze gra w tenisa. 
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6.  Przy tym zadaniu możesz skorzystad z tabliczki mnożenia, nie musisz liczyd na 

patyczkach. Jeśli nie możesz wydrukowad zadania – zapisz wszystkie działania 

w zeszycie, oblicz i połącz w pary działania z takimi samymi wynikami. 
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7. Jeśli nie możesz wydrukowad zadania – zapisz wszystkie działania w zeszycie, 

oblicz i połącz w pary działania odwrotne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Posłuchaj dźwięków jakie wydają instrumenty muzyczne i odgadnij ich 

nazwy.  Następnie zapisz w zeszycie nazwy instrumentów, które pojawiły się 

w filmiku. Podpowiem Ci, że jest ich siedem. 

https://www.youtube.com/watch?v=g6oQHc6zPcY 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g6oQHc6zPcY
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Zadania dla chętnych 

 

 

http://ito.hg.pl 

https://www.matzoo.pl 

http://pisupisu.pl 

http://ito.hg.pl/
https://www.matzoo.pl/
http://pisupisu.pl/
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Proszę o wysłanie zdjęd wykonanych zadao na: 

- mój telefon komórkowy, 

albo  

- maila paniola2020@gmail.com 

 

 

Proszę również o informację,  

 czy dzisiejsze dwiczenia dziecko wykonało:  

 

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą osób dorosłych, 

c) z dużą pomocą osób dorosłych. 

 

 

 

W razie problemów / pytao proszę o kontakt.  

 

 

 

 

 

mailto:paniola2020@gmail.com

