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Zielona Góra, 28 kwietnia 2020r 

 

 

 

 

 

 

Dzień dobry! 

Dziękuję bardzo za przesłane zadania domowe. Zrobiłyście pacynki. Jestem 

pod ogromnym wrażeniem. Wyszły znakomicie. Są urocze, kolorowe i bardzo 

pomysłowe. Przyniesiecie je do szkoły i zrobimy wystawę prac. 

Mamy cudowną wiosnę. Życzę Wam wielu wrażeń. 

Będziesz potrzebować: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty przedmiotowe, 

piórnik. 

 

Wtorek – 28.04.2020r. 

Krąg tematyczny: Woda źródłem życia 

Temat: Wszyscy potrzebują wody 

Cele: 

 wysłuchasz tekstu i wypowiesz się na jego temat 

 poznasz i nauczysz się pisać litery zi, Zi 

 poćwiczysz dzielenie wyrazów na sylaby i głoski 

 weźmiesz udział w rozmowie o krążeniu w ody w przyrodzie 

 poćwiczysz liczenie pieniędzy 

1. Przeczytaj głośno tekst o koziołku Dyziu. 

Przypomnij, jak koziołek korzysta z dobrodziejstwa wody. 

Odpowiedz na pytania: 

Do czego jeszcze służy woda koziołkowi? Jakiej wody koziołek używa do podlewania? 

Jak leczy innych – wyszukaj w tekście odpowiednie fragmenty. 

Kto jeszcze potrzebuje wody? 

Znaczenie wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin. 

2. Odpowiedz, jaki kolor ma większość warzyw i ziół stosowanych przez koziołka – na 

podstawie tekstu z podręcznika? 
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Nazwij głoski i litery w wyrazach: zielony, zioła, koziołek – wymień samogłoski i 

spółgłoski to (np. zielony).   

Dzisiaj poznacie miękką głoskę zi, Zi. 

To bardzo ważne! Zapamiętaj!     

Zwróć uwagę, że w wyrazach z sylabą lub cząstką wyrazową:  

zia, zio, ziu, zie, zię, zią, samogłoski to; a, o, u, e, ę, ą 

W każdej sylabie jest tylko jedna samogłoska! 

Podziel wyraz zielony na:  

sylaby: zie – lo – ny  

głoski: zi – e – l – o – n – y 

Podaj Mamie lub Tacie inne wyrazy z głoską „zi”. Podziel je na sylaby i głoski.  

3. Otwórz „Podręcznik” – s. 6-7, przeczytaj cały tekst i wyszukaj w tekście wyrazy z 

literami zi, podziel je na sylaby i głoski. 

Później naucz się czytać.     

4. Nie zamykaj podręcznika. Przewróć kartkę na następną stronę (s.8)  

Popatrz na obrazki. Poproś Dorosłego o przeczytanie opisów przy poszczególnych 

numerkach (1-6). Spróbuj odpowiedzieć na pytania pod obrazkami. 

5. Zachęcam Cię do obejrzenia ciekawego filmiku pt.: „Paxi – Cykl hydrologiczny”, a 

znajdziesz tam również odpowiedzi na pytania z podręcznika. 

Kliknij w poniższy link: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8 

 

6. Następnie otwórz „Ćwiczenia” (granatowe w linie) – s. 8 – 9. 

 

Pokoloruj kredkami (czerwoną i niebieską) głoski w wyrazach:  

 

ziarno  

poziomki  

zielony 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8
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W poleceniu pierwszym połącz litery według wzoru. 

Następnie w poleceniu drugim utwórz z sylab wyrazy i je zapisz.     
W poleceniu trzecim zastąp obrazki w zdaniach wyrazami i je przepisz. 

W poleceniu czwartym uzupełnij zdania wyrazami. 

 

Pisz uważnie i starannie! 

Zrób sobie przerwę na gimnastykę albo śniadanko! 

 

7. W „Zeszycie do kaligrafii” napisz zi, sylaby z zi oraz wyrazy z zi 

(8 linijek) – s. 50. 

8. W zeszycie przedmiotowym napisz: 

                                Lekcja                  28.04.20r. 

zi 

Zi  

zielony, zioła, ziółka, koziołek, ziemia, poziomki, zieleni się, ziarno 

Zadanie domowe 

Ułóż i napisz w zeszycie ładne zdanie z wyrazem koziołek. 

 

9. Pobaw się z rodzeństwem lub rodzicami w matematyczne zabawy: 

 Wymień polskie monety 

 Wymień banknoty 

 Wymień dni tygodnia; podaj sąsiadów środy, itd. 

 Wymień pory roku 

 Ile jest miesięcy? 

 Podaj liczby mniejsze o 5 od podanej, np. 20, to będzie 15. 

 Licz do przodu: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,…, do tylu, ile potrafisz  
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10. Pobawcie się w sklep z rodzeństwem lub rodzicami.  

 

 

 

 

Jest to świetna zabawa. 

Przygotujcie sobie stoiska, artykuły i kartoniki z 

cenami: 1zł, 2zł, 5zł,10zł 

Życzę udanej zabawy! 

 

 

11. Poćwicz liczenie pieniędzy na stronie: 

https://learningapps.org/1210103 

 

Środa – 29.04.20r. 

 

Krąg tematyczny: Woda źródłem życia 

Temat: Oszczędzamy wodę 

Cele: 

 Wypowiesz się na temat sposobów oszczędzania wody 

 Weźmiesz udział w układaniu rymowanek o wodzie 

 Rozwiążesz zdania tekstowe 

 Weźmiesz udział w zabawach 

 

 

 

1. Ile wody jest na Ziemi?  

Czy Wiesz, jak wygląda globus? 

Kolor niebieski na globusie oznacza wodę, pozostałe kolory to lądy. 

Większość wody na Ziemi to morza i oceany, które są środowiskiem życia 

wielu roślin i zwierząt morskich. Woda w morzach i oceanach jest słona i 

niezdatna do picia dla ludzi. 

 

https://learningapps.org/1210103
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Gdzie jest słodka woda? 

W rzekach, w strumykach, jeziorach, stawach, pod powierzchnią ziemi, w 

śniegach i lodowcach, w chmurach i w powietrzu pod postacią pary. 

Wody słodkiej na Ziemi jest bardzo mało w porównaniu ze słoną; poza tym 

na Ziemi jest wiele obszarów pustynnych, a w wielu krajach panuje susza. 

 

 

 

 

2. Otwórz „Ćwiczenia” (granatowe w linie) na s.10 – 11. 

W poleceniu pierwszym przyjrzyj się uważnie czterem obrazkom. Zaznacz właściwą 

buźkę w kółeczku. 

W poleceniu drugim przeczytaj wyrazy i połącz w pary te, które się rymują. 

Pokoloruj wyrazy związane z wodą. 

W poleceniu trzecim opowiedz, co widzisz? Wklej właściwe podpisy. 

Uzupełnij zdanie. 

W czwartym poleceniu przeczytaj uważnie polecenie. Powodzenia! 

 

 
 

3. Pobaw się w rymowanki o wodzie: 

 Korzystajmy z wody ... (np. dla własnej urody) 

 Kto się często myje … (np. ten zdrowo i długo żyje) 

 Wodę oszczędzaj przy myciu … ( np. bo ona służy życiu) 
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Zrób przerwę na śniadanie. 

 

 

4. Następnie otwórz „Podręcznik” (zielony) na s. 31. 

Przeczytaj zadanie czwarte i zrób je w zeszycie.  

                                                       Lekcja                         29.04.20r. 

4/31 

3 konie po 4 nogi         4 + 4 + 4 = 12 

4 bociany po 2 nogi      2 + 2 + 2 +2 = 8 

                                                               12 + 8 = 20 

Odp. Były 3 konie i 4 bociany. 

A teraz spróbuj zrobić zadanie: 

5/31 

Działanie: 

Odp. 

5. Otwórz „Zeszyt do matematycznej kaligrafii” – s. 28 i wykonaj trzy zadania. Rozłóż 

sobie na części. 

6. Poćwicz dodawanie i odejmowanie na stronie internetowej i pobaw się w 

„Milionerów”: 

https://learningapps.org/7306921 

 

 

https://learningapps.org/7306921
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ZADANIE DODATKOWE 

na szóstkę    

Co wiemy o wodzie? – guiz 

 

L.p. Pytania Odpowiedzi 

1. Jakie znasz naturalne zbiorniki 

wodne? 

 

 

2. Jak nazywa się miejsce, z którego 

wypływa woda spod ziemi? 

 

 

3. Wymień trzy zwierzęta żyjące 

w wodach słodkich. 

 

 

4. Wymień trzy zwierzęta żyjące 

w wodach morskich. 

 

 

5. Wymień trzy zwierzęta żyjące 

w krainie wiecznych śniegów. 

 

 

6. Wymień trzy zwierzęta żyjące 

nad brzegami wód. 

 

 

7. Wymień trzy ptaki brodzące lub 

pływające. 

 

 

8. Wymień trzy rośliny wodne. 

 
 

9. W jakich miejscach można się 

kąpać? 

 

 

10. W jakich miejscach można się 

kąpać? 

 

 

11. Jakie znasz opady atmosferyczne? 

 
 

12. Jak nazywa się lód płynący po rzece?  

 
 

13. Co się dzieje z wodą, gdy jest 

ciepło? 

 

 

14. Gdzie gromadzi się parująca woda z 

rzek, jezior i innych zbiorników 

wodnych?  

 

 

15. W jaki sposób zanieczyszczone 

powietrze wpływa na stan wód na 

Ziemi? 

 

 

16. Jak współczesny przemysł 

zanieczyszcza wodę?  

 

 

17. Jak można oczyścić zanieczyszczoną 

wodę? 
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Uwaga! 

Zrób wyraźne zdjęcie swojego zadania – tabeli, podpisz i wyślij do 

poniedziałku (do 4 maja 2020r.) do godziny 15:00 na mój adres mail. Za to 

zadanie będzie ocena w dzienniku elektronicznym. 

Proszę nie przekraczać terminu. 

Tylko jedno zdjęcie! 

Dziękuję  

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam Was cieplutko! 

Zdrówka życzę! 

 

JG 

SP 28 

w Zielonej Górze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


