
Witam kolejnym tygodniu naszej pracy. W tym tygodniu poznasz nowe literki , jak zwykle 

podwiczysz czytanie i pisanie. Przypominam o zapisywaniu w dużym zeszycie tematu, daty i 

pogody.  

Poniedziałek 27.04.20r.  

Temat: Utrwalamy wiadomości. 

Na dzisiejszych zajęciach na początek podwiczymy tworzenie wyrazów z sylab, podwiczymy czytanie.  

Na str.  48 w dwiczeniu 1,2  najpierw napisz sylaby po śladzie , potem je przeczytaj a następnie dopisz 

sylaby do już istniejących tak aby powstał wyraz np. 

Mamy sylabę rze jeśli dopiszemy do niej sylabę ka to powstanie wyraz rzeka . 

Świetnie a teraz popatrz na obrazki  w dw.3 na str.48. Pod obrazkami są zdania. Musisz je przeczytad i 

przy każdym zdaniu napisad tak lub nie w zależności czy zdanie jest prawdziwe czy nie .Brawo. 

A teraz kolejne dwiczenia na str. 49. W tym dwiczeniu należy podpisad obrazki odpowiednim 

wyrazem.  

Czas na utrwalanie także w matematyce w dw. 3 na str, 25 podwicz odejmowanie typu  

20-7= 

  a potem na str. 26 dw.1 ,2,3 sprawdź czy już potrafisz dobrze mierzyd odcinki i linie. 

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: Instrumenty. 

Dziś porozmawiamy o instrumentach. 

Co to za instrument? 



 

Oczywiście to fortepian. Proszę przeczytaj wiersz o fortepianie na str.53 w podręczniku. 

 

Jest tam również informacja o skrzypcach i flecie                            

 

  

B  

Bb 

Super pierwsze to skrzypce a drugi to flet .Na skrzypcach gramy przeciągając smyczkiem po strunach 

a na flecie dmuchając w niego. A oto jeszcze inne instrumenty; 

to perkusja i pianino  

 

 ii 

Super znasz już instrumenty więc możesz na str. 51 w dwiczeniu 2 podpisad obrazki . Jednego z 

instrumentów nie pokazałam na obrazku ale myślę ,że świetnie sobie poradzisz z odgadnięciem jego 



nazwy. A teraz czas na dwiczenie spostrzegawczości na tej samej stronie w dwiczeniu 1 poszukad 

różnice między obrazkami.  

A w matematyce czas na utrwalanie dodawania i odejmowania w zakresie 20 str. 27dw. 1,2 . Po 

wykonaniu działao jest do pokolorowania piękny kwiatek. 

Środa 28.04.20r. 

Temat: Wprowadzenie literki,,h’’ 

Dziś poznamy nowy instrument i nową literkę ,na która rozpoczyna się nasz instrument . a jest to ? : 

Tak- jest to HARFA. 

Pierwsza literka to h, H.   

Zajrzyj na str. 54 w podręczniku . Jest tam tekst o harfie. Naucz się go czytad . Są tam też inne wyrazy 

z literką h . Przeczytaj je i podkreśl w nich naszą nową literkę. 

A teraz, proponuję zrobienie  perkusji   lub jednego bębenka z metalowych puszek. 
Potrzebne będą: metalowe puszki (np. mała i duża po kukurydzy i największa po mleku 
modyfikowanym), balony, gumki recepturki, papier ozdobny i tasiemka do dekoracji, dwa 
niezatemperowane ołówki . 
 Wystarczy odciąd koocówkę balona (tak jak na zdjęciu) a następnie nałożyd balon na puszkę i 
zabezpieczyd go gumką recepturką, żeby nie spadł. Na koniec można bębenki dowolnie ozdobid. Jako 
pałeczek używamy dwóch niezatemperowanych ołówków. Perkusja jest fantastyczna, dźwięki 
niesamowite i efekt koocowy zaskakujący. 
 



 

 

 

Czwartek 27.04.20r. 

Temat: Utrwalamy literkę ,,h’’ 

Witam , wczoraj poznałeś literkę ,,h’’ a dziś nauczysz się ja pisad. 

 



Teraz podwicz pisanie na str, 52 dw. 1,2. Pokoloruj też instrumenty. Możesz też podwiczyd pisanie 
litery w dużym zeszycie . Pamiętaj o prawidłowym trzymaniu ołówka lub długopisu.  

W matematyce proszę abyś uporządkował liczby od  największej do najmniejszej .a oto liczby które 
wg tej zasady masz łączyd na kwiatkach: str. 31 dw.1,2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Przypominam trzeba je połączyd od największej do najmniejszej. Super!! 

Jeśli chciałbyś poznad jeszcze inne instrumenty to zapraszam do skorzystania z zasobów internetu . 
Wystarczy wpisad hasło instrumenty i jest tam wszystko i zdjęcia i informacje. 

A na zakooczenie propozycja zabawy muzyczno-ruchowej. Pozdrawiam p. Magda 

 
Zainspiruj się. 
NAA ajmodniejsze propozycje w tym sezonie czekają na Ciebie na Zalando.pl 

zalando.pl 

0:09 / 3:16 

ZumbAtomic Warm up song---What 
Makes You Beautiful by One Direction 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7PUu-mcRKL 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7PUu-mcRKL

