
Witam  po świętach . Mam nadzieje ,że jesteś są zdrowy i wypoczęty z nowymi siłami do pracy . W 

tym tygodniu poznamy dwuznaki. Przypominam , ze każdego dnia wpisujemy do dużego zeszytu 

temat zajęd, datę oraz rysujemy odpowiednim symbolem pogodę. Przypominam też aby przysyład 

mi zdjęcia wykonanych prac.  

 

Czwartek 16.04.20r. 

Temat: Poznaję nowy dwuznak. 

Na dzisiejszych zajęciach poznasz dwuznak sz. 

sz    Sz    sz  sz     sz  sz        sz    sz    sz  Sz 

 Przeczytaj tekst ze str.45 .W niektórych zdaniach obrazki trzeba zastąpid wyrazem .Dowiesz się o 

rowerowej  wycieczce Szczepana .Super , teraz możesz wykonad dwiczenie 1,2,3 z zeszytu dwiczeo do 

j. polskiego na str. 39 .Jest też tam wierszyk ,którego spróbuj nauczyd się na pamięd. Wyrecytuj go 

mamie.  

Czas na matematykę . podwicz dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 . Zadania znajdują się na str. 

19 dw. 3,4 w dw. matematycznym. Możesz korzystad z liczydła. 

A teraz skoro już umiesz pisad dwuznak  ,,sz’’ spróbuj go pisad w komputerze. Otwórz dokument w 

Microsoft Word. Poszukaj na klawiaturze liter s oraz z i podwicz pisanie dwuznaku . Możesz tez pisad 

wyrazy z dwuznakiem. Powodzenia!! 

Niestety nie korzystamy z wyjazdów na basen więc  w ramach zajęd w-f  proponuję dwiczenia 

równoważne , mianowicie skoki przez przeszkody. Możesz do tego wykorzystad poduszki, duże 

maskotki lub inne przedmioty. Porozkładaj przeszkody na podłodze i próbuj nad nimi przeskakiwad . 

Oczywiście zachowaj ostrożnośd i wykonaj to zadanie na miarę możliwości mieszkaniowych. 

Dziękuję za dzisiejszą pracę !!! 

 

Piątek 17.04.20r. 

Temat: Utrwalamy dwuznak ,,sz’’ 

Witaj , dziś utrwalimy poznany dwuznak  sz oraz nauczysz się go pisad. Dwuznak  sz piszemy 

używając dwóch literek s i z . Gdy je połączymy to powstanie sz. Pisanie podwiczysz na str. 40 w 

zeszycie dwiczeo –dw. 1,2 . Brawo !!! 

A teraz spróbuj w czytance na str.45. podkreślid wszystkie wyrazy z dwuznakiem  ,,sz’’. Przeczytaj je 

głośno i przepisz pięknie do dużego zeszytu.   



Oczywiście musimy tez wykonad zadania matematyczne . Dziś proponuję rozwiazywanie zadao z 

tekstem. Są one na str.20 dw. 1-7. Pamietaj ,że przy zadaniu z treścią należy napisad odpowiedź. 

A na koniec naszych zajęd proponuję zabawę rytmiczną. Znajdziesz ją pod tym linkiem: 

https://www.youtube.com/results?search_query=zabawy+dla+dzieci+z+pokazywaniem 

Dziękuję za współpracę i życzę miłego weekendu. Pozdrawiam p. Magda 
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