
 

Zielona Góra, 26 marca 2020r. 

Dzień dobry! 

 

Witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że udało Wam się zrobić 

proponowane zadania i ćwiczenia. Prawda, że były łatwe?  

Dzisiaj kolejne ciekawe tematy: o chomiku i rowerku. 

 

Na zajęcia potrzebne będą podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty 

przedmiotowe, liczydła, koraliki, piórniki, blok rysunkowy i kredki. 

Piątek - 26.03.20r. 

Krąg tematyczny: Dbamy o swoje bezpieczeństwo 

Temat: Umiemy postępować ze zwierzętami 

 

Cele: 

 Opowiesz historyjkę obrazkową. 

 Podasz podstawowe zasady opieki nad domowymi zwierzętami. 

 

1. Oglądnij film o chomiczym świecie pt. „Jak oswoić chomika?” 

https://www.youtube.com/watch?v=8QRuwEDCZic 

2. Następnie otwórz podręcznik (ten granatowy) na stronie 50. Przeczytaj 

lub poproś Dorosłego o przeczytanie opowiadania o chomiku. Następnie z 

pomocą Dorosłego odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem.  

Pamiętaj! Zwierzęta nie są do zabawy! 

3. Przyjrzyj się obrazkom na stronie 51. Zapoznaj się z zagrożeniami ze 

strony zwierząt. Przeczytaj informację nt. zachowania ostrożności. 

4. Później otwórz „Ćwiczenia” (te granatowe w linie) na  stronie 40 i 41. 

Wykonaj z pomocą Dorosłego zadania numer: 1, 2, 3, 4, 5 i 6.  

https://www.youtube.com/watch?v=8QRuwEDCZic


W zadaniu 1. ponumeruj ilustracje i opowiedz, co widzisz na obrazkach, w 

drugim wybierz i wpisz właściwe określenia z ramki. 

W zadaniu 3. narysuj kredkami swoje ulubione zwierzątko. 

W czwartym podpisz właściwie zwierzę. 

W 5. pokoloruj na zielono wyrazy, które mają podobne znaczenie.  

A w 6. Podkreśl właściwy podpis. 

W takcie pracy rób przerwy (podejdź do okna, popatrz daleko na ogródek, 

zrób kilka przysiadów, zaśpiewaj piosenkę o wiośnie). 

5. Poćwicz teraz „Dodawanie według drugiej dziesiątki”. Powodzenia! 

http://matzoo.pl/klasa1/dodawanie-wewnatrz-drugiej-dziesiatki_1_8 

 

                                           Zadanie domowe                 26.03.20r. 

Narysuj na kartce z bloku kim jest i co robi weterynarz (rysunek do teczki, 

będzie na ocenę). 

 

Poniedziałek - 30.03.20r. 

 

Krąg tematyczny: Dbamy o swoje bezpieczeństwo 

Temat: Wyruszamy na rowerowy szlak 

Cele: 

 Poćwiczysz pisanie nowego dwuznaku. 

 Przeczytasz wskazany tekst. 

 Wypowiesz się na temat zasad obowiązujących rowerzystów. 

 

1. Dzisiaj poznasz dwuznak „dz”. Otwórz podręcznik (granatowy) na 

stronie 52 i 53. Przeczytaj sam lub poproś Dorosłego o przeczytanie tekstu 

na obu stronach. Naucz się pięknie czytać jedną stronę (później). 

Zapamiętajcie! Dwuznak „dz” jest spółgłoską! 

2. Następnie otwórz „Ćwiczenia” (granatowe w linie) i potrenuj pisanie 

tego dwuznaku na stronach 42 i 43.  

Jak opanujesz tę umiejętność, napisz w „Zeszycie do kaligrafii” dwuznak 

„dz”, a następnie wyrazy i zdania z „dz” (cała strona; rozłóż sobie na 

części, rób powoli i stosuj przerwy – jak zawsze). 

http://matzoo.pl/klasa1/dodawanie-wewnatrz-drugiej-dziesiatki_1_8


Dla chętnych  strona 46 w „Zeszycie do kaligrafii”. 

 

3. Po przerwie otwórz zeszyt przedmiotowy w linie i zapisz: 

 

                                            Lekcja                                   30.03.20r. 

 

dz 

Dz 

dzwonek, widzę, sadza, rydze, bardzo, rodzynki, dzbanek, rdza 

 

4. Obejrzyj teraz krótki filmik pt. „Rower – obowiązkowe wyposażenie”. 

Zapamiętaj wyposażenie roweru. Powtórz Dorosłemu, z jakich części 

składa się rower. 

Kliknij w poniższy link: 

https://www.youtube.com/watch?v=w_LTP1INV1U 

5. Potrenuj umiejętność liczenia, korzystając z aplikacji na stronie 

„Działania od 10 do 20”. Możesz zagrać sam lub graj z przyjaciółmi. 

Kliknij w poniższy link: 

https://learningapps.org/3350321 

 

 

 

Pozdrawiam Was serdecznie! 

Dziękuję za dzisiaj! 

Udanego weekendu! 

https://www.youtube.com/watch?v=w_LTP1INV1U
https://learningapps.org/3350321

