
Witaj zapraszam do pracy w kolejnym tygodniu. Przypominam o zapisywaniu tematu, daty i 

pogody. Oczywiście z okazji Twojego święta życzę Ci  dużo radości , zabawy, miłości i szybkiego 

powrotu do szkoły!!! 

 

 

Poniedziałek 01.06.2020r. 

Temat :Dzieo Dziecka. 

Przeczytaj proszę wiersz ,,Drzewo pokoju” 

,,Drzewo pokoju” 

My, 

dzieci całego świata, 

bez względu na kolor skóry, 

pragniemy pokoju, 

Niech pokój jak drzewo urasta w chmury! 

 

I chociaż z innych języków 

pragnienie nasze wyrasta, 

drzewo pokoju - jest jedno 

i wszystkie łączy miasta. 

I wszystkie łączy wioski, 

we wszystkich przegląda się rzekach. 

Czy to Sekwana, czy Wisła, 

czy Amazonka daleka. 

 

Na naszym drzewie pokoju 

owoce będą dojrzewać. 



I nikt nie będzie głodny 

w cieniu naszego drzewa. 

 

A kiedy pieśń posłyszą 

gałęzie naszego drzewa, 

będą jak nasze serca 

we wszystkich językach 

śpiewać! 

Naucz się pięknie czytad  ten wiersz i przepisz wybraną zwrotkę do zeszytu. 

 

A w matematyce zapraszam na str .51 –należy w zadaniach wpisad brakujące liczby oraz rozwiązad 

zadanie z tekstem. 

Podwicz też chodzenie na czworakach, oczywiście w miarę możliwości lokalowych. 

Wtorek 02.06.20r. 

Temat: Utrwalamy dwuznaki. 

Na dziś proponuję zabawny wierszyk o Grzesiu  Juliana Tuwima. Przeczytaj wiersz głośno a następnie 

podkreśl w nim wszystkie dwuznaki jakie poznałeś. 

O Grzesiu kłamczuchu i jego Cioci 

 

- Wrzuciłeś, Grzesiu, list do skrzynki, jak prosiłam? 

- List, proszę Cioci? List? Wrzuciłem, Ciociu miła! 

- Nie kłamiesz Grzesiu? Lepiej przyznaj się kochanie! 

- Jak Ciocię kocham, proszę Cioci, że nie kłamię! 

- Oj Grzesiu, kłamiesz! Lepiej powiedz po dobroci! 

- Ja miałbym kłamać? Niemożliwe, proszę Cioci! 

- Wuj Leon czeka na ten list więc daj mi słowo. 

- No słowo daję! I pamiętam szczegółowo: 

List był do wujka Leona, 

A skrzynka była czerwona, 

A koperta.. no taka... tego... 

Nic takiego nadzwyczajnego, 

A na kopercie nazwisko 

I Łódź, i ta ulica z numerem, 

I pamiętam wszystko: 

Ze znaczek był z Belwederem, 



A jak wrzucałem ten list do skrzynki, 

To przechodził tatuś Halinki, 

I jeden oficer tez wrzucał, 

Wysoki - wysoki, 

Taki wysoki, ze jak wrzucał to kucał. 

I jechała taksówka... i powóz... 

I krowę prowadzili... i trąbił autobus, 

I szły jakieś trzy dziewczynki, 

Jak wrzucałem ten list do skrzynki... 

Ciocia głową pokiwała, 

Otworzyła szeroko oczy ze zdumienia: 

- Oj Grzesiu, Grzesiu! 

Przecież ja ci wcale nie dałam 

Żadnego listu do wrzucenia!... 

Doskonale a teraz podkreślone wyrazy przepisz do zeszytu. Pamiętaj o stosowaniu 

przecinka. 

Utrwalimy tez umiejętnośd mierzenia odcinków. Zapraszam do matematyki na str.52. Należy tam 

zmierzyd walizki a resztę zadania wykonad zgodnie z poleceniami w dwiczeniach. 

Środa 03.06.20r. 

Temat: Utrwalamy pory roku. 

    

 

 

 

 

 

nNa obrazkach są przedstawione pory roku. Dobierz do każdej pory jej nazwę:  

LATO         ZIMA         JESIEO      WIOSNA 

Napisz nazwy pór roku w dużym zeszycie .Spróbuj teraz dopisad do każdej pory roku wyrazy , które 

do niej pasują .A oto wyrazy: 

Słooce, trawa, bałwan, bocian, morze, śnieg, kasztany, mróz, plaża, kwiaty, liście, żołędzie 

Lato -……, ……,…… 

Jesieo-…..,…..,….., 



Zima-…..,…..,….. 

Wiosna-…..,…..,….. 

A na str. 53 w dwiczeniu matematycznym należy opisad krajobrazy , dopisad brakujące liczby, oraz 

rozwiązad zadanie z treścią. 

Na zakooczenie wykonaj rysunek swojej ulubionej pory roku. Może to byd praca kredką, farba, 

wyklejanka . wybór należy do ciebie. 

Czwartek 04.06.20r. 

Temat: Wiosna w pełni. 

Dziś zajmiemy się warzywami. 

 

Spójrz na zdjęcie i wypisz nazwy warzyw jakie tam się znajdują. 

Super na pewno zobaczyłeś: pomidor, ogórek ,sałata, marchewka, koperek, 

szczypiorek 

Zapisz teraz te wyrazy w zeszycie i podziel na sylaby wg przykładu: 

pomidor: po –mi-dor 

A teraz przeczytaj wiersz J.Brzechwy ,, Na straganie’’ 

Jan Brzechwa - Na straganie 

Na straganie w dzień targowy 
Takie słyszy się rozmowy: 

Może pan się o mnie oprze, 
Pan tak więdnie, panie koprze." 



"Cóż się dziwić, mój szczypiorku, 
Leżę tutaj już od wtorku!" 

Rzecze na to kalarepka: 
"Spójrz na rzepę - ta jest krzepka!" 

Groch po brzuszku rzepę klepie: 
"Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?" 

"Dzięki, dzięki, panie grochu, 
Jakoś żyje się po trochu. 

Lecz pietruszka - z tą jest gorzej: 
Blada, chuda, spać nie może." 

"A to feler" - 
Westchnął seler. 

Burak stroni od cebuli, 
A cebula doń się czuli: 

"Mój Buraku, mój czerwony, 
Czybyś nie chciał takiej żony?" 

Burak tylko nos zatyka: 
"Niech no pani prędzej zmyka, 

Ja chcę żonę mieć buraczą, 
Bo przy pani wszyscy płaczą." 

"A to feler" - 
Westchnął seler. 

Naraz słychać głos fasoli: 
"Gdzie się pani tu gramoli?!" 

"Nie bądź dla mnie taka wielka" - 
Odpowiada jej brukselka. 

"Widzieliście, jaka krewka!" - 
Zaperzyła się marchewka. 

"Niech rozsądzi nas kapusta!" 
"Co, kapusta?! Głowa pusta?!" 

A kapusta rzecze smutnie: 
"Moi drodzy, po co kłótnie, 



Po co wasze swary głupie, 
Wnet i tak zginiemy w zupie!" 

"A to feler" - 
Westchnął seler. 

Naucz się czytad wiersz a potem podkreśl w nim nazwy warzyw. 

A w matematyce rozwiąż zadania na str.54 

Na zakooczenie proponuję skoki na skakance. 

 

 Piątek 05.06.20r. 

Temat : Pory roku i nazwy miesięcy. 

Dziś utrwalimy razem z porami roku nazwy miesięcy.  

Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej: 

dwanaście                   Rok             miesięcy .      ma 

Zapisz zdanie w zeszycie i głośno przeczytaj. 

A oto one: STYCZEO  LUTY  MARZEC  KWIECIEO  MAJ  CZERWIEC  LIPIEC  
SIERPIEO  WRZESIEO  PAŹDZIERNIK  LISTOPAD  GRUDZIEO 

A TERAZ UZUPEŁNIJ TABELKĘ BRAKUJĄCYMI MIESIACAMI: 

STYCZEŃ   

KWIECIEŃ MAJ  
  WRZESIEŃ 
  GRUDZIEŃ 



Następnie podkreśl  nazwę miesiąca , która pasuje do zdjęcia: 

                                                                               

  

LIPIEC                                                                                                            GRUDZIEO 

LUTY                                                                                                              MARZEC 

LISTOPAD                                                                                                     WRZESIEO 

KWIECIEO                                                                                                     SIERPIEO  

Została jeszcze matematyka -Str .55 dw .2–należy wybrad prawidłowy wynik . 

A w ramach zajęd muzycznych zapraszam do filharmonii- 

Filharmonia – instytucja kultury zajmująca się organizacją i prezentacją koncertów muzyki 

poważnej, jak i muzyki rozrywkowej,  

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

0:02 / 1Pomysł na lekcje - Z wizytą w filharmonii 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytucja_kultury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncert
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_powa%C5%BCna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_powa%C5%BCna
https://www.youtube.com/watch?v=4KQhnDaxhME

