
Rozwiązujemy zagadki:  
  Można ją spotkać na łąkach w złocistych promieniach słonka, czerwona w czarne kropeczki, 

maleńka, skrzydlata...  
  Wygląda jak czarny guziczek, lśniący pancerzyk na grzbiecie, ma trzy pary nóg, to jest mały…   
  Skacze po trawie od rana, chociaż się boi bociana, do stawu szybko umyka, chowa się też 

pod kamykiem.  Wylegując się na słońcu, w kłębuszek się zwija, wije się wśród ściółki leśnej, 
syczy, gdy się do niej zbliżysz, to zygzakowata…   

  Mama z niej niedoskonała, w cudzych gniazdach składa jaja. Inne ptaki oszuka, ale za to 
pięknie kuka.   

 Długie, cienkie nogi, lecz to nie bociany, w mokradłach żerują, kluczem przylatują, piękne i 
wyniosłe, choć to nie są pawie, przechadzają się dostojne…   

 Odpowiedzi kolejno: biedronka, żuk, żaba, żmija, kukułka, żurawie            

TEMAT:  Co słychać wiosną u zwierząt   

1. Wypowiedzi na podstawie tekstu, ilustracji i własnych obserwacji.   

 Zwierzęta czekają na wiosnę – opowiadamy o wiosennych zachowaniach zwierząt, zwrócenie uwagi 
na: przyloty ptaków (skowronki, bociany, żurawie, jaskółki, szpaki, kukułki), głośny śpiew ptaków 
(ptaki śpiewem wyznaczają swoje terytorium; samce śpiewem wabią samiczki, by łączyć się w pary), 
rodzaje 

ptasich gniazd (z gałęzi, traw, błota, dziuple, budki, na drzewach, w trawie); budzenie się zwierząt 
z zimowego snu (żaby, ślimaki, zaskrońce, motyle, biedronki borsuki, nietoperze, niedźwiedzie, jeże, 
bobry).  Uwaga! Zwracamy uwagę na to, aby dzieci nie dotykały przypadkowo odkrytych ptasich 
gniazd, ponieważ ptaki mogą wtedy takie gniazdo porzucić razem z jajeczkami lub pisklętami.   

  

2. Czytanie tekstu podręcznik str. 46  

  Dzieci odpowiadają na pytania, np.   - Co krąży nad polami?  - Co robią niektóre zwierzęta?  - Co robi 
żaba, a co robią jeże? -  Co wyrasta spod śniegu?  - Co rośnie w lasach?  - Co pojawiło się na 
drzewach?  

 3. Omówienie zamieszczonej w podręczniku  (str. 46) ilustracji ukazującej pierwsze oznaki      wiosny. 
Zwrócenie uwagi na widoczne na obrazku zwierzęta. Porównanie ilustracji z przeczytanym tekstem. 
1. Uzupełnienie ćwiczenia   

Ćwiczenia polonistyczne str. 36 – 37  

  

Zapraszam na stronę Robimy śmieszne minki – zabawy językowe, które ćwiczą wymowę.  

https://www.youtube.com/watch?v=5M6q8_9x_Jw&feature=youtu.be 

 



Temat: Umiemy postępować ze zwierzętami.   

  

Podręcznik strona 49 - 51  Ćwiczenia polonistyczne strona 40 - 41  Ćwiczenia matematyczne strona 24   

 1. Opowiadamy o domowych zwierzętach, ich usposobieniu i właściwe i nad nimi opiece.  2. 
Rodziców bardzo proszę o przeczytanie dzieciom tekstu pt. „Wściekły chomik” - str. 50  3. 
Odpowiadamy na pytania pod tekstem. 4. Uzupełniamy ćwiczenia polonistyczne strona 40 - 41  4. 
Układamy zdania z wyrazem weterynarz  - ćwiczenie ustne.  5. Uczymy się pisać liczbę 15 - ćwiczenia 
matematyczne strona 24   

Chętnych zapraszam na strony:  

Zwiastuny wiosny -  rozpoznajemy wiosenne kwiaty 

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

  

Bajka „Łąkowa orkiestra" czyta Joanna Jabłczyńska 

https://www.youtube.com/watch?v=0oRJZj6VzEs 

Ćwiczymy dodawanie: 

https://www.youtube.com/watch?v=E6nc8J_RHog&list=PLUchO7GuOkaC_PB3P7LEQZ7r 
QtXArCoNU&index=8 

  

W wolnej chwili ćwiczymy czytanie. Przed nami weekend, a więc życzę miłego odpoczynku.  

 Pozdrawiam Agata 

 

Temat: Wiosna nad rzeką 

1. Kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat wiosny nad rzeką na podstawie tekstu (podr. str. 
47), ilustracji i własnych obserwacji.  
Wypowiadamy różne zdania na temat wiosennych zjawisk i faktów przyrodniczych, 
a dzieci oceniają ich prawdziwość (zachęcamy dzieci do uzasadniania swoich opinii). 
Przykładowe zdania:  
Wiosną często pada śnieg i jest mroźno.  
Wiosną topi się lód i rzekami płynie kra.  
Wiosną ptaki odlatują do ciepłych krajów.  
Skowronek jest zwiastunem wiosny. 
Przebiśnieg to kwiat, który kwitnie zimą, gdy jest dużo śniegu.  



Pierwiosnki to zwierzęta, które pierwsze budzą się ze snu zimowego.
2. Piszemy rz, Rz. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z tym dwuznakiem 

polonistyczne str.38 -39
3. Zwracamy uwagę na dwojaki sposób zapisywania głoski „ż”.
4. Ćwiczymy głośne czytanie tekstu 
5. Samodzielnie czytamy tekst „My
6. Odpowiadamy na pytania:

- Jaki ludowy zwyczaj został opisany w tekście?
- Co symbolizuje marzanna?
- Jaki inny tytuł mógłby mieć ten tekst?

7. Ćwiczymy kształtne pisanie 
wiosny”  

8. Odczytujemy pełne godziny na zegarze.

 
 
Zapraszam na strony:  
 

Matematyczne ZOO 
https://www.matzoo.pl/klasa1/wybierz

"Strasna zmija" nie taka straszna.
- lekcja online dla  uczniów klas 1

https://www.youtube.com/watch?v=qleZ2CWdqLU&feature=youtu.be

 

Życzę miłej pracy 
pozdrawiam Agata Kierońska 
a_kieronska@interia.pl 

 

 

 

Pierwiosnki to zwierzęta, które pierwsze budzą się ze snu zimowego.
Piszemy rz, Rz. Ćwiczenia w pisaniu wyrazów z tym dwuznakiem – ćwiczenia 

39 
Zwracamy uwagę na dwojaki sposób zapisywania głoski „ż”. 
Ćwiczymy głośne czytanie tekstu podr. str.47 
Samodzielnie czytamy tekst „My chcemy wiosny!”. podr. str. 48 
Odpowiadamy na pytania: 

Jaki ludowy zwyczaj został opisany w tekście? 
Co symbolizuje marzanna? 
Jaki inny tytuł mógłby mieć ten tekst? 

Ćwiczymy kształtne pisanie – przepisujemy do zeszytu pięć zdań z tekstu „My chcemy 

Odczytujemy pełne godziny na zegarze. 

 

Matematyczne ZOO – ćwiczymy odczytywanie pełnych godzin
https://www.matzoo.pl/klasa1/wybierz-zegar_6_345

 

"Strasna zmija" nie taka straszna. 
lekcja online dla  uczniów klas 1-3  26.03.2020 godz. 12.00

https://www.youtube.com/watch?v=qleZ2CWdqLU&feature=youtu.be

 

Pierwiosnki to zwierzęta, które pierwsze budzą się ze snu zimowego. 
ćwiczenia 

przepisujemy do zeszytu pięć zdań z tekstu „My chcemy 

 

ćwiczymy odczytywanie pełnych godzin 
zegar_6_345  

26.03.2020 godz. 12.00 
https://www.youtube.com/watch?v=qleZ2CWdqLU&feature=youtu.be 



 



 



P O G O D A  

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


