
Witam w nowym tygodniu nauki . W dalszym ciągu będziesz poznawał nowe 

dwuznaki. Przypominam o zapisywaniu tematu, daty i pogody. Zapraszam do 

pracy!! 

Poniedziałek 11.05.20r. 

Temat: Gdzie był Wojtek? 

Gdzie był Wojtek dowiesz się czytając wiersz na str.60 w podręczniku. Naucz się pięknie czytad ten 

wiersz. Oprócz tego gdzie Wojtek był dowiesz się co Wojtek jadł na kolację : 

 Oczywiście –jadł dżem. Wszyscy bardzo lubimy dżem. Podziel dżem 

na głoski i sylaby: 

Dż-e-m                     dżem –jedna sylaba 

Znowu mamy głoskę , która zapisujemy dwoma literkami : d i ż a czytamy ją dż 

Super , podkreśl teraz w wierszu wszystkie wyrazy z głoska dż . 

Podwicz teraz pisanie dwuznaku na str. 60  w dwiczeniu do j. polskiego. Doskonale. 

 

Dowiedziałeś się też gdzie Wojtek był –był w teatrze. Pooglądaj teraz plakaty na str.61 w podręczniku 

, odpowiedz na pytania pod obrazkami. A następnie wykonaj dw. 1, 2 w zeszycie dwiczeo na str.61. 



A teraz czas na matematykę . Podwicz dodawanie i odejmowanie na str.36 dw. 2,3,4,5. 

Czas na gimnastykę –wykonaj 10 przysiadów i 10 skoków jak pajacyk. 

 

Wtorek 12.05.20r. 

Temat: Brzydkie kaczątko. 

Zapraszam do przeczytania pięknej baśni Hansa Christiana Andersena ,, Brzydkie kaczątko” 

na str.62-63 w podręczniku.  Jest to jedna z wielu baśni , które napisał dla dzieci pan Andersen. 

 

Poznałeś baśo więc możesz teraz wykonad  dw.1,2 na str.62.Należy dokooczyd obrazek tak aby 

powstała ilustracja do baśni. 

 

A na obrazku powyżej widad jak wykluwa się pisklak z jajka . 

Proszę wykonaj teraz w matematyce na str. 38 dw.3 oraz na str.39 dw. 1,2 –podwicz  tam obliczenia 

oraz rozwiązywanie zadao z tekstem . Pamiętaj ,że przy tego typu zadaniach należy zapisad 

odpowiedź. 



 

Środa 13.05.20r. 

Temat: Utrwalanie poznanych dwuznaków. 

Witam , dziś utrwalisz sobie wszystkie poznane dwuznaki. Na początek proszę wród do baśni o 

brzydkim kaczątku na str. 62-63 w podręczniku i podkreśl  wszystkie wyrazy z dwuznakami. Przeczytaj 

je a naste pnie przepisz do dużego zeszytu.  A teraz zapraszam do dwiczeo z j. polskiego na str. 63. Są 

tam pary wyrazów różniące się literami , jest wiersz  z dwuznakami –naucz się go czytad . 

Doskonale po wykonaniu tych wszystkich dwiczeo będziesz bardzo dobrze odpoznawał dwuznaki.  

Sz                         cz                  rz               dz                     dż 

A na koniec możesz wykonad ilustrację przedstawiającą w co przemieniło się brzydkie kaczątko. 

Czwartek 14.05.20r. 

Temat: Śledź i niedźwiedź. 

Zapraszam do podręcznika na str 64 jest tam historyjka obrazkowa. Obejrzyj ją i przeczytaj a nastę 

pnie wykonaj polecenia pod nią. 

Na tej samej str.64 w podręczniku są wyrazy z kolejnym dwuznakiem : 

Dźwig               chodź            dźwięk                chodźmy             łabędź  

 Przeczytaj te wyrazy a następnie podkreśl w nich ten dwuznak . Jest to : 

Dź                     dź 

A teraz w zeszycie dwiczeo na str. 64 podwicz pisanie nowego dwuznaku: 

 

A w matematyce podwiczymy dodawanie i odejmowanie . zapraszam na str.40 dw. 1,2,3,4 

Poszukaj w internecie ilustracji do Innych bajek Andersena. 

Podwicz tez odbijanie piłki o ścianę lub mur- oczywiście w miarę możliwości. 



 

Piątek 15.05.20r . 

Temat: Spacer z dziadkiem.  

 

O spacerze z dziadkiem przeczytasz na str. 65 w podręczniku.   

 

Tak właśnie, spotkali na spacerze pięknego łabędzia. 

Wykonaj polecenia pod tekstem. 

A teraz zapraszam do dwiczeo z j. polskiego na str.65 są tam dwiczenia , które pomogą ci utrwalid 

umiejętności, które już masz. A więc czytanie , pisanie, dzielenie zdao na wyrazy. Super. 

A w matematyce poznasz inne piękne zwierzątko –motylka. Jak go pokolorowad dowiesz się 

wykonując obliczenia na str.43 dw. 

Motyw łabędzi występuje tez w muzyce . Możesz posłuchad słynnego utworu : 

Jezioro łabędzie"- Piotr Czajkowski 
 

 

 

 


