
Witaj w ostatnim tygodniu nauki.Wiele się nauczyłeś i wiele wiesz a więc możesz to sprawdzid 

wykonując kolejne działania. !!! 

 

Poniedziałek 22.06.20r. 

Temat:Literki . 

Kooczymy pomału naszą szkolną przygodę .Ostatni wierszyk znajduje się na str,72.  W podręczniku. 

Naucz się  go pięknie czytad. A od str. 76-80 znajdują się literki i miejsce gdzie można podwiczyd 

pisanie. 

Podwicz też umiejętności matematyczne z matematyki na str, 72 i 73. 

Można już bawid się na dworze więc może dla relaksu udasz się na przejażdżkę rowerową . 

 

Wtorek 23.06.20r. 

Temat: Bezpieczeostwo podczas wakacji.  

Wakacje tuż , tuż ale żeby wrócid do szkoły trzeba przestrzegad pewnych zasad. Podkreśl każde 

zdanie , w którym jest mowa o odpowiedzialnym zachowaniu podczas wakacji: 

Bawię się daleko od ulicy. 

W słoneczne dni noszę czapkę i okulary przeciwsłoneczne. 

Ognisko rozpalam pod opieka innych dzieci. 

Kąpię się w miejscach strzeżonych. 

Zbieram tylko znane owoce i grzyby. 

Ognisko rozpalam tylko pod opieką dorosłych. 

 

 

Podkreślone zdania przepisz do zeszytu. 

A na str. 74 w dwiczeniu matematycznym są zadania z przeliczaniem owoców i warzyw. 

 



 

 

Środa 24.06.20r. 

Temat: Wakacyjne przygody. 

Wakacje to czas wypoczynku. Na str.76 w dwiczeniu do j. polskiego należy pokolorowad obrazek 

zgodnie z opisem. 

Kolejne dwiczenia na str.76-77 tu utrwalanie literek , dzielenie wyrazów na sylaby, podpisywanie 

obrazków, przeliczanie sylab , głosek i liter. Są to umiejętności ,które poznałeś więc świetnie sobie 

poradzisz. 

Narysuj proszę obrazek pt,,Moje wymarzone wakacje.’’. 

Czwartek 25.06.20r.  

Temat: wakacje. 

Dziś nasze ostatnie zajęcia. Mam nadzieje ,że we wrześniu spotkamy się w szkole. 

Lato Paulina Mogilska . 

Zaczynają się wakacje będziemy mied wolny czas. 

 Powiewa ciepłym wiatrem, łąkami pachnie nam.  

 Siedzimy przy ognisku. Wesoło wszystkim jest,  

Że lato pełne przygód do nas uśmiecha się. 



Przeczytaj głośno wiersz. Możesz go przepisad do zeszytu pięknym dwiczonym cały rok pismem. 

A w matematyce proponuję abyś dziś sam wybrał dwiczenia które chcesz wykonad. 

I to tyle  . Pięknie i systematycznie pracowałeś , chod nie było to dla nas wszystkich łatwe . 

Otrzymujesz promocję do klasy 2 . Mam nadzieje ,że spotkamy się we wrześniu w szkole. 

Życzę Ci pięknych , radosnych i wesołych wakacji . Dużo zdrowia i świata bez 

wirusa żebyśmy mogli znowu spotkad się  w szkole. Do zobaczenia i 

pozdrawiam p. Magda 

 

 

 

 

 

 


