
Poniedziałek 27.04.2020r. 

Temat : Dzisiaj Dzień Odkrywców. Zapraszam Was do krainy znanych bajek i baśni  

 
Edukacja polonistyczna 
 
Zapraszam Cię na widowisko bajkowe pt. "Sierotka Marysia w krainie baśni" 

https://www.youtube.com/watch?v=XSaVlq2X6wc  

zwróć uwagę na dekoracje, kostiumy aktorów, ich rekwizyty.  Miłego oglądania!!! 

 Uzupełnij ćwiczenia To już wiem, to już potrafię s. 63-64 

 Naucz się czytać tekstu podręcznik s.85 

 Edukacja matematyczna 
 

 Jeśli możesz pobaw się w sklep; licz pieniądze w zakresie 20 zł,  kupuj,  wydawaj 
resztę... 

 Wykonaj działania zapisane po obu stronach kurtyny w  zeszycie Dzień Odkrywców na 
s. 54-55  ; litery przy wynikach równych 20 pokolorowane  dowolną kredką utworzą 
hasło 

 Wykonaj zadania 2,4 w zeszycie DO, str. 54-55 

Edukacja muzyczna 
 Obejrzyj filmik z nagraniem "Krakowiaka" i przypomnij sobie jego podstawowe kroki   

                   https://www.youtube.com/watch?v=_j5CHiCquCs 

Jeśli możesz zaproś do zabawy rodzeństwo, rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wtorek 28.04.2020r. 

Temat : Woda potrzebna na co dzień.  

podręcznik s. 4-5 
ćwiczenia polonistyczne s. 4-5 
ćwiczenia matematyczne str. 41 
 
Edukacja polonistyczna 

 Do czego służy woda?  Obejrzyj film edukacyjny pt. "Woda wokół nas" 
https://www.youtube.com/watch?v=gpTRAUcNDh0 

 Porozmawiaj z rodzicami na temat znaczenia wody dla ludzi, roślin i zwierząt 
 Posłuchaj wiersza J. Brzechwy pt. "Żaba"   

 https://www.youtube.com/watch?v=hATiyUsjlHM 
 Odpowiedz na pytania pod wierszem  s. 5 
 Uzupełnij ćwiczenia 1, 2, 5 s.4-5 
 Dowolnie wybrane jedno zdanie z ćwicz. 5  przepisz do zeszytu  
 Przyjrzyj się ilustracjom w ćwicz. 3 i 4  na str. 4-5  i odpowiedz ustnie na pytania 

 
Czy wiesz , że są zwierzęta , które żyją w środowisku wodno-lądowym. Woda niezbędna jest 
im np. do rozmnażania się np. żaba, zdobywania pożywienia np. czapla, budowania gniazd 
na wodzie np. perkoz, czy budowania swoich domów pod wodą np. bóbr 
 
Edukacja muzyczno-ruchowa 
Posłuchaj piosenki pt. "Była sobie żabka mała" 
 https://www.youtube.com/watch?v=HAgdfTsCmSI 

    powtarzaj słowa : re re kum kum / 2x 
                                    re re kum kum , bęc  

 skacz obunóż w jedną stronę 6 podskoków jak żaba,  
 wracaj dużymi krokami wysoko unosząc kolana- jak bocian  

 
Edukacja matematyczna 
 Liczymy pieniądze w zakresie 20 

 dobierz 3 liczby (monety), aby otrzymać podane wartości - ćwiczenie 1 s. 41   
 za pomocą wyklejanek uzupełnij koperty tak, aby w każdej grupie było 20 obrazków - 

 ćwicz. 3,  s. 41 
Język angielski       
TEMAT: ANIMALS AND THEIR BODY – REVISION. 
Proszę o zrobienie lekcji powtórzeniowej w ćwiczeniówce na str. 67 i przesłanie jej . 
Marzec.jagoda77@gmail.com 
Religia 
Wykonaj zadania w podręczniku do religii dla klasy I w katechezie  
Nr  44 : „ Jezus zmartwychwstały mówi do nas”. 
Zadanie prześlij na adres: czeslaw-sornat@wp.pl 
 
Pozdrawiam 
 



Środa 29.04.2020r. 

Temat : Czysta woda zdrowia doda.  
podręcznik s. 6 
ćwiczenia polonistyczne s. 6-7 
ćwiczenia matematyczne s. 42 
 
Proponuję obejrzeć krótki występ młodszych koleżanek i kolegów  
pt. "Czysta woda zdrowia doda".  

https://www.youtube.com/watch?v=-0iZWun154k 
Naucz się piosenki "Czysta woda zdrowia doda".  

https://www.youtube.com/watch?v=jm8RPfJ4D4s 
Edukacja polonistyczna 
 

 Posłuchaj tekstu czytanego Ci przez rodzica  podręcznik s. 6 
 Obejrzyj ilustrację w podręczniku i opowiedz, co na niej widzisz? Odpowiedz na 

pytania: 
Co robi Dyzio? 
Co robi jego mama? 
Jak koziołek Dyzio dba o swoje zdrowie? 

 Obejrzyj obrazek na lewym marginesie - to źródło;  przeczytaj wyraz sylabami  
a potem podziel na głoski 

 Dzisiaj poznasz nową literę  ź, Ź ;  odszukaj wyrazy w tekście z tą literą, podkreśl je  
i spróbuj przeczytać 

 Przeczytaj wyrazy z literą ź z lewego marginesu 
 Obejrzyj ilustracje i przeczytaj podpisy pod nimi w ćwiczeniach na s. 6  
  Napisz literę ź i wyrazy w których występuje 
 Wykonaj ćwiczenia 1-4  na s. 6-7  w zeszycie ćwiczeń 
 W zeszycie napisz literę ź, Ź (po jednej linijce) oraz wyrazy : źrebak, późno, źródło, źle 

 (ź zaznacz na czerwono)  ;  przepisz zdanie:  Po łące bryka mały źrebaczek. 
  Naucz się pięknie czytać tekst o koziołku , podręcznik  s. 6 

 
Edukacja matematyczna: 

 Przypomnij sobie, co oznaczają znaki matematyczne  > , = , <   
 Wykonaj obliczenia ( wyniki działań możesz pisać na górze) i uzupełnij okienka 

właściwymi znakami >, =, <     ćwicz. 1  s. 42  
 Ile brakuje do 20?  Uzupełnij okienka brakującymi liczbami - ćwicz. 2  s. 42 
 Pokoloruj muszlę ślimaka zgodnie z podanym kodem - ćwicz. 3  s. 42 

Edukacja plastyczna: 
Akwarium - praca plastyczna.  Przygotuj karton, farby, wycinanki, kolorowe gazety, klej i inne 
materiały, które posiadasz w domu. Zamaluj karton na niebiesko - to będzie akwarium  
z wodą. Z wycinanek, kolorowych gazet, starych książek  wycinaj rybki i roślinki. Wykonaj 
akwarium .  
   Wychowanie fizyczne: 

A teraz coś dla Twojego zdrowia. Poćwicz przy znanej Ci i lubianej melodii 
 https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 



Czwartek 30.04.2020r. 

 

Temat : Wszyscy potrzebują wody  
 

podręcznik s. 8 
ćwiczenia polonistyczne s. 8-9 
zeszyt do kaligrafii matematycznej s.26  

 
 
Edukacja polonistyczna 
1. Przeczytaj głośno tekst z podręcznika na s. 7 (naucz się go czytać) 
* odpowiedz na pytania:   
- Do czego służy koziołkowi woda?  
 - Jakiej wody Dyzio używa do podlewania?   
- Jak leczy innych?    (wyszukaj w tekście odpowiednie fragmenty) 
* Jaki kolor ma większość warzyw i ziół stosowanych przez koziołka?  (zielony) 
* dzisiaj poznasz inny sposób zapisywania spółgłoski miękkiej zi 
* podziel na sylaby i głoski wyrazy zapisane na prawym marginesie 
* obejrzyj ilustracje i przeczytaj podpisy pod nimi -   zeszyt ćwiczeń,   s. 8 
* wykonaj zad 1 s. 8 - połącz  zi  z samogłoskami i utwórz sylaby 
 zapamiętaj : jeśli po spółgłosce miękkiej występuje samogłoska, spółgłoskę zmiękczamy za 
pomocą litery "i" ( np. zia, zie, ziu, zio)  
* wykonaj zad 2 s. 8  (zeszyt ćwiczeń) 
* na podstawie tekstu w podręczniku przeczytaj zdania w ćwiczeniu 3 , str. 9  i zastąp obrazki 
wyrazami ;  przepisz zdania 
* uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami z ramki -  ćwiczenie 4,  str. 9 
2. Obejrzyj film   
https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8 
* posłuchaj tekstu czytanego Ci przez rodzica o wędrówce kropli wody  PZ,  str. 8 
* odpowiedz na pytania pod tekstem 
 
Edukacja matematyczna 
Uzupełnij pozostałe zadania  w zeszycie do kaligrafii s. 26 
 

 
 

ŻYCZĘ MIŁEGO DŁUGIEGO WEEKENDU!   

 

 


