
 

 

Witam , w tym tygodniu poznasz nowe literki, nauczysz się je pisad. Podwiczysz dodawanie i 

odejmowanie , tworzenie zbiorów. Przypominam o codziennym zapisaniu tematu , daty i 

narysowaniu symbolu pogody.  

Poniedziałek 20.04.20r. 

Temat: Czekolada. 

Dziś bardzo słodki temat. Na pewno rozpoznajesz to co jest na zdjęciu: 

 

Oczywiście jest to czekolada . Wszyscy bardzo ją lubimy. 

CZEKOLADA 

W czekoladzie występuje kolejny dwuznak .Jest to cz . Tym razem łączymy literke c i z. Wtedy 

powstanie cz. Proszę abyś na str .46 w podręczniku przeczytał sylaby oraz zdania pod obrazkami oraz  

przyjrzał się jak powstaje czekolada. Super  a teraz podwicz pisanie dwuznaku cz w dwiczeniu do j. 

polskiego -dw. 1,2 na str. 41.  

Cz                       cz 
Brawo , podwicz teraz pisanie dwuznaku w dużym zeszycie oraz przepisz wyraz  czekolada 

Świetnie czas na matematykę. Dziś zadanie str. 21dw.1 musisz dorysowywad na listkach biedronki bo 

przecież jest wiosna tak aby razem było ich 18.Pamietaj ,że biedronki są czerwone i mają czarne 

kropki.  



Wszyscy bardzo lubimy czekoladę więc na zakooczenie zajęd poproś mamę o kosteczkę w nagrodę za 

sumienną pracę. 

A na koniec proponuję kilka dwiczeo : wykonaj 10 przysiadów, 10 podskoków raz na jednej  raz na 

drugiej nodze. A teraz poskacz jak pajacyk. Brawo, dziękuję za zajęcia !! 

 

Wtorek 21.04.20r 

Temat: Czekolada. 

Witaj , wczoraj zaczęliśmy rozmawiad o czekoladzie więc dziś proponuję abyś przeczytał o niej  

czytankę na str.46 w podręczniku. Świetnie teraz ołówkiem w czytance podkreśl wyrazy z 

dwuznakami, które poznałeś czyli z ,,sz’’ oraz ,,cz’’.Podkreślone wyrazy przepisz pięknie do dużego 

zeszytu.  

Zacząłeś pisad więc dalej podwiczymy pisanie –wykonaj dw.1,2  ze str.42 w zeszycie dwiczeo do j. 

polskiego. Trzeba tam przeczytad zdania i dobrad do pasującego do opisu chłopca . Super a teraz w 

dw.2 str.43 przelicz w wyrazach ilośd sylab , i liter głosek. Przypominam , że na sylaby dzielimy tak: 

Czekolada : cze-ko-la-da     mamy tu 4 sylaby. 

Czekolada : cz-e-k-o-l-a-d-a     mamy tu 8 głosek czyli to co mówimy 

Czekolada : c-z-e-k-o-l-a-d-a   ale  9 liter ponieważ ,,cz’’ zapisujemy 2 literami 

Jeśli masz jeszcze siłę i ochotę to naucz się pięknie czytad czytankę o czekoladzie. 

A teraz matematyka  dziś dw.1 str .22.Należy zmierzyd kolorowe paski. Przypominam , że mierzymy 

linijką a wymiar zapisujemy w cm. 

A teraz przypomnij sobie chłopca z dwiczenia 1 str.42 i porozmawiaj z mamą w 

jakich ubraniach ty  będziesz wychodził na spacer –oczywiście gdy już będzie to możliwe-ponieważ w 



trakcie naszego pobytu w domu pogoda zmieniła się . Należy więc dostosowywad ubranie do 

temperatury. Dziękuję !!! 

Środa 22.04.20r. 

Temat: Mali artyści. 

Na dzisiejszej lekcji  porozmawiamy o muzeach. Ponieważ nie możemy udad się do muzeum w 

których ogląda się zabytki , obrazy , rzeźby , architekturę , różne wystawy itd. proponuję  wirtualną 

wycieczkę do muzeum : 

 

Zwiedzanie ... - Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum 

www.zamek-krolewski.pl › zwiedzanie › panoramy 

 
A teraz w podręczniku na str.48-49 zapoznaj się z treścią tych stron .Są tam obrazy i rzeźby: 

  
 

Malowanie obrazów i rzeźbienie rzeźb to zajęcia artystyczne. Teraz na str.44 dw,1 przeczytaj jakimi 
zajęciami artystycznymi zajmują się dzieci i narysuj przedmioty kojarzące się z ich zainteresowaniami. 
 Podwiczymy  jeszcze czytanie i pisanie zdao –Str 45 dw.1,2 .Brawo .A na koniec wyobraź sobie ,że 
jesteś malarzem i farbami namaluj obraz o tematyce dowolnej  czyli sam wybierz co chcesz 
namalowad , w koocu to ty masz byd malarzem !!! 
 
 
Czwartek 24.04.20r. 
 
Temat: wprowadzenie literki ,,ż’’ 
 
Witam, dziś poznasz nową literkę . Jaką ? zgadnij co jest na obrazku i jaka jest w nazwie pierwsza 
literka . 

 

Oczywiście jest to żaglówka i rozpoczyna się na literkę  ż 



Zajrzyj na str, 50 do podręcznika . Są tam inne wyrazy z literka ż . Przeczytaj je i zapisz w dużym 

zeszycie.  A teraz czas na naukę pisania literki  .Możesz to podwiczyd  w zeszycie dw. do j. polskiego na  

str.46 ,dw .1,2. 

A teraz przypomnijmy sobie jak wygląda zegar  

 

Na zegarze możemy odczytad pełne godziny . Pełna godzina jest wtedy gdy duża wskazówka jest na 

12 a mała na innej cyfrze np. 2 .Wtedy jest godzina druga .Spróbuj wykonad dw.1 na str.23 .w 

dw.matematycznym. 

A teraz wyszukaj w internecie pod hasłem zegary jakie mogą byd różne zegary . 

Na koniec odrobina gimnastyki : 5 przysiadów, 5 skłonów, wymachy ramion –prawa a potem lewa 

ręka i bieg w miejscu. Dziękuję !!! 

 

Piątek 25.04.20r. 

Temat: Rzeźba . 

Witam , wiesz już co to rzeźba więc wiesz też na jaką głoskę się rozpoczyna . Oczywiście na rz. Jest to 

kolejny dwuznak. 

Rz rz 
Zapraszam do podręcznika na str. 51 . Jest tam tekst o rzeźbach i wyrazy z dwuznakiem rz. Proszę 

abyś wyszukał i podkreślił wszystkie dwuznaki  rz . Brawo . A teraz podwiczymy pisanie w zeszycie 

dwiczeo na str.47 dw. 1,2 . Zwracam uwagę ,że dwuznak rz to połączenie literki r i z.  



 A w matematyce podwiczymy pisanie liczb dwucyfrowych -Str.24 dw.1 

A na zakooczenie zajęd posłuchaj piosenki o wiośnie , może spróbujesz zaśpiewad razem z dziedmi 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw    Życzę miłego słuchania !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw

