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Zielona Góra, 02 kwietnia 2020r. 

 

Dzień dobry Dzieci!   

 

Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że jesteście zdrowi. 

Wiem, że pracujecie solidnie i systematycznie. Niezmiernie mnie to cieszy. 

Dziękuję za przesłane zdjęcia. Oceny w dzienniku pojawią  

się wkrótce. Na pewno będą się Wam podobać. 

 

Zaczynamy   

Materiały dydaktyczne: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty 

przedmiotowe, piórniki, płyta. 

Czwartek – 02.04.2020r. 

 

Krąg tematyczny: Dbamy o swoje 

bezpieczeństwo 

Temat: Dzień odkrywców. Bezpieczna i zdrowa 

droga rowerowa 

Cele: 

 Przypomnisz, jakie jest konieczne wyposażenie roweru 

 Zaprojektujesz własny znak drogowy  

1. Bezpieczna i zdrowa droga rowerowa 

Otwórz ćwiczenia „Dzień odkrywców” (brązowe) na stronach 50 - 51 . 

Przypatrz się uważnie obrazkowi. Opowiedz Dorosłemu, co widzisz. Zwróć 

uwagę na znaki drogowe oraz elementy wyposażenia roweru i rowerzysty 

sprzyjające bezpieczeństwu na drodze. 

Ułóż wyrazy z rozsypanki literowej i zapisz je w formie hasła – ćwiczenie 

2. 
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Następnie w ćwiczeniu trzecim znajdź rowerzystę Jacka i otocz jego postać 

pętlą. 

Na zakończenie pracy w brązowych ćwiczeniach pokoloruj okienka z 

literami, które tworzą wyraz dzwonek – ćwiczenie 4. 

Zrób sobie krótką przerwę. Zjedz drugie śniadanie. Może jabłuszko? 

Po kilku minutach wróć do pracy. 
 

4. Pomyślę i rozwiążę – otwórz podręcznik do matematyki (zielony) na 

stronie: 23.  

Przeczytaj kolejno zadania na tej stronie. Postaraj się je zrobić w zeszycie 

 w krateczkę. Jeśli nie potrafisz, poproś Dorosłego. 

Pierwsze zadanie zrobiłam dla przykładu. Napisz pozostałe cztery.  

                                                  Lekcja                          02.04.20r.                 

1/23 

Fioletowy kwiat na rysunku jest bratkiem. 

2/23 

 

5. „Znaki ostrzegawcze”- wymyśl i narysuj na kartce z bloku  

rysunkowego znaki przypominające znaki drogowe, np.  

Nie biegaj po schodach! 

Nie hałasuj! 

Nie rozmawiaj z obcym! 

Noś znaczki odblaskowe! 

 

6. „Wieziemy tu kogucika” – posłuchaj piosenki z płyty. 

Otwórz ćwiczenia (fioletowe) - strona 66 – i przeczytaj słowa piosenki. 

Postaraj się zapamiętać pierwszą zwrotkę. Powodzenia! 
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Piątek – 03.04.2020r. 

 

Krąg tematyczny: Z wizytą na wsi 

Temat: Na polu 

Cele: 

 Przeczytasz tekst informacyjny o polu 

 Wypowiesz się o pracach polowych 

 

1. Co słychać na polach uprawnych?  

Zachęcam Cię do obejrzenia bardzo ciekawego filmu pt. „ Wędrówki 

Skrzata Borówki”, odcinek 9 – „Pole”. 

Kliknij w poniższy link, a dowiesz się, co robił Skrzat Borówka i do czego 

Cię zachęca? 

https://www.youtube.com/watch?v=nWS6MHbPJz4 

 

2. Otwórz podręcznik (granatowy) na stronach: 58 i 59. Przeczytaj tekst  

informacyjny i obejrzyj obrazki. Odpowiedz Dorosłemu na pytania: 

Jakie zmiany zachodzą w ciągu roku na polach uprawnych? 

Czym różni się pole, na którym rosną ziemniaki, od tego na którym 

zasiano zboże? (1/59) 

Jak myślisz, czego poszukują zwierzęta na polu?(2/59) 

 

3. Następnie w „Ćwiczeniach” (granatowe w linie) w zadaniu pierwszym 

przyklej obrazki. Powoli, najpierw przeczytaj uważnie polecenie. 

Kolejno w zadaniu drugim połącz zdjęcia roślin. Pamiętaj o zasadach! 

W zadaniu czwartym połącz sylaby i podpisz nimi ilustracje.  

Uważaj, nie zrób błędu! A w zadaniu czwartym uzupełnij zdania.  

Dasz radę! Jeśli nie, poproś Dorosłego o pomoc. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nWS6MHbPJz4
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Może zrobisz sobie przerwę i pobawisz się ze Skrzatem Borówką! 

Zachęcam. 

 

4. Otwórz zeszyt przedmiotowy i przepisz nazwy roślin i zwierząt 

(podręcznik – 58-59).  

Uważaj! Nie zrób błędu! 

                                               Lekcja                       03.04.20r. 

Temat: Na polu. 

pszenica, żyto, słonecznik, ziemniaki, kukurydza, owies, chaber, 

mak, mysz, przepiórka, skowronek, rumianek 

 

 

Poniedziałek – 06.04.2020r. 

 

Krąg tematyczny: Z wizytą na wsi 

Temat: Na wiejskim podwórku 

Cele: 

 Weźmiesz udział w rozmowie o 

bohaterach tekstu 

 Dowiesz się, jak zapisać głoskę ś 

 Rozwiążesz przedstawione problemy matematyczne 

 

1. Gwar na wiejskim podwórku. Obejrzyj film i powtarzaj nazwy zwierząt 

oraz odgłosy, jakie wydają. 

Kliknij w poniższy link:  

https://www.youtube.com/watch?v=NKO8pCskBhI&vl=pl 

 

2. Otwórz podręcznik (granatowy) – strona 60. Przeczytaj tekst „Na 

wiejskim podwórku” lub poproś Dorosłego. Opowiedz, co dzieje się na  

obrazku. Odszukaj w opowiadaniu wyrazy, w których występuje ś. 

https://www.youtube.com/watch?v=NKO8pCskBhI&vl=pl


5 
 

Odczytaj je. 

Później naucz się ładnie czytać.  

3. Następnie otwórz „Ćwiczenia” (granatowe w linie) – strona 50 – 51, 

napisz litery ś oraz wyrazy z ś, a następnie wykonaj zadania od 1 do 4. 

4. Otwórz „Zeszyt do kaligrafii” – strona 48 i napisz 7 linijek! Tylko! 

5. Na koniec pisania został zeszyt. 

                                          Lekcja                        06.04.20r. 

ś 

Ś 

Zrób sobie przerwę! Zjedz banana lub marchewkę albo śliwkę. 

Dbaj o zdrowie! 

6. Pobaw się w mistrza rachunków i oblicz trzy zadania w „Ćwiczeniach 

matematycznych” na stronie 30. 

Powodzenia! 

Życzę sukcesów! 

Uwaga! 
 

Weź udział w Ogólnopolskiej Akcji „KARTKA DLA MEDYKA”. 

Narysuj, namaluj, lub stwórz kartkę/rysunek z życzeniami i  

podziękowaniami dla MEDYKA. 

Niech to będzie nasze podziękowanie za ich trudną pracę i znak, 

że doceniamy i jesteśmy im wdzięczni. 

Uwaga! 

Zrób wyraźne zdjęcie swojej pracy, podpisz i wyślij do środy 

(08.04.20r.) do godziny 17:00 na adres mail: 

tabletyzawada@gmail.com  

 

Dziękuję! 

 

mailto:tabletyzawada@gmail.com

