
Witajcie .Zaczynamy nowy tydzieo . Poznamy nowe słowa, nowe teksty. 

Dowiemy się wielu ciekawych rzeczy. Przypominam o zapisywaniu tematu, 

daty i pogody. No to zaczynamy. 

 

Poniedziałek 25.05.20r. 

Temat : Od pierwszych chwil razem. 

Na początek przeczytajcie wyrazy :  RODZINA   MAMA  TATA  DZIECKO 

Podzielcie te wyrazy na głoski i sylaby. 

Super właśnie o tym wszystkim będziemy rozmawiad. Przeczytajcie teraz tekst  na str. 56 w e 

podręczniku ,,Wywiad z niemowlakiem”. Pojawiają się tam nowe wyrazy : 

Noworodek   niemowlak   pępowina      

A co one oznaczają ? 

Noworodek czyli ktoś nowo narodzony  

Niemowlakiem jesteśmy do pierwszego roku życia  

A potem będziemy dzieckiem . Wy teraz jesteście właśnie dzieckiem. A co to jest pępowina? Jest to 

taka rurka łącząca ciało dziecka z ciałem mamy gdy dziecko jest jeszcze w brzuchu mamy. Mama 

wysyła dziecku ta rurką jedzenie i tlen. A gdy dziecko się urodzi pępowinę się ucina  . Pozostaje po 

niej pępek. 

 



 

 

A tak się rozwijamy i rośniemy !!!  

Spróbujcie teraz podkreślone przeze mnie wyrazy przepisad do zeszytu w kolejności alfabetycznej : 

NOWORODEK   NIEMOWLAK    DZIECKO    PĘPOWINA  

Przypominam alfabet : a b c d e f g h i j k l Ł m n o p r s t u w y z 

Ułóżcie teraz z przepisanymi wyrazami zdania i też zapiszcie je w zeszycie.  

A teraz zadanie polegające na tym aby przepisad  do zeszytu zdania prawdziwe: 

W grudniu zaczyna się nowy rok. 

Kwartał to 3 kolejne miesiące. 

Sierpieo to 7 miesiąc roku. 

Pół doby to dwanaście godzin. 

24 godziny to doba. 

2 kwartały to 4 miesiące. 

Tydzieo ma 7 dni. 

Listopad to jedenasty miesiąc w roku. 

A na koniec zaproś mamę do rozmowy jak to było gdy się urodziłeś (łaś). Może pamięta jaki to był 

dzieo tygodnia ? jaka była pogoda? Przypomnij sobie też i zapisz w zeszycie datę swoich urodzin. 

A w ramach zajęd w-f zaproś kogoś do zabawy i poodbijajcie piłkę różnymi sposobami. 

 



 

Wtorek 26.05.20r. 

Temat: Wywiad z niemowlakiem. 

Znacie już tekst ,,Wywiad z niemowlakiem’’ i mam nadzieję ,że umiecie go troszkę czytad . 

Zapraszam więc dziś do dwiczeo z j. polskiego na str. 77 . W dwiczeniu 1 poznacie rodziny wyrazów : 

matka , dziecko . A w dw .2 na tej samej stronie należy dopisad przymiotniki wg wzoru:  

Mały                 mniejszy                najmniejszy 

Przypominam ,że przymiotniki to wyrazy , które odpowiadają na pytania : jaki ? jaka ? jakie? 

Doskonale .Matematyka zaprasza nas do przypomnienia sobie znaków rzymskich: 

 

Teraz zapraszam do dwiczeo w matematyce na str.86 do dw. 1 . Należy tam zapisad daty używając 

właśnie znaki rzymskie.  

A przy okazji zajęd o dzieciach pamiętajmy ,że  mimo tego ,że każde dziecko jest inne , każde kocha 

swoją mamę i chce byd przez nią bardzo kochane. Złóżcie mamom życzenia z okazji ich święta. 

 

26 MAJ DZIEO MATKI 

 



 

Środa 27.05.20r. 

Temat: Każda mama czarodziejką . 

Wczoraj był dzieo mam więc dziś przeczytajcie tekst ze str.58 w e podręczniku ,,Kołysanka”. 

Jest to opowiadanie o mamie wronie ,która tuli do snu swoje małe pisklęta. Jest miła i dobra . A jakie 

są wasze mamy ? Wykonajcie na  str 78 dw.1 .Należy dopisad  brakujące sylaby i powstaną wyrazy 

opisujące mamy. 

W dw. 2 należy natomiast opisad swoja mamę . a gdy już wykonacie opis to proszę narysujcie portret 

mamy: 

 

 

 

Czwartek 28.05.20r. 

Temat: Nie tylko raz w roku. 

Dziś czytanka o tym jak świętowad dzieo mamy.  Czy kupid prezent, czy zrobid laurkę czy może 

sprawid mamie jakąś inną niespodziankę? Czasami nie mamy pieniędzy aby kupid prezent. Ale 

najmilsze prezenty to te , które dajemy od serca , które często robimy sami. I tak właśnie zrobiła 

dziewczynka z czytanki . zrobiła dla mamy pyszną galaretkę oraz ulepiła z plasteliny konika.  

Na str .79 w dwiczeniach do j. polskiego należy wypisad składniki z czytanki . Jeśli nie macie akurat 

dostępu do czytanki wypiszcie składniki z dostępnego wam przepisu. Można składniki wypisad z 

opakowania galaretki, kisielu lub budyniu. Pomysł należy do was.  

 



Znając przepis możecie samodzielnie wykonad pyszny prezent dla mamy. Życzę powodzenia !!! 

Na str .88 w dwiczeniach matematycznych  mamy wiersze i zdania dotyczące mam, życzeo dla mam. 

Należy w nich przeliczyd sylaby i wpisad w odpowiednie kratki. 

W programie Paint możecie wykonad dla mamy piękną laurkę . Pamiętajmy o bezpieczeostwie w 

trakcie pracy przy komputerze. 

A na zakooczenie kilka dwiczeo ogólnorozwojowych: 

Wykonaj 10 skłonów w przód, 10 przysiadów. A teraz wymachy ramion-prawe, lewe. Podskocz kilka 

razy jak piłeczka na obydwu nogach. A teraz ręce w górę  i pokaz jak  ruszają się gałęzie drzew na 

wietrze. Dziękuję !!! 

 

Piątek 29.05.20r. 

Temat: Małe co nieco.  

Dziś utrwalimy i powtórzymy wiadomości. 

Zapraszam do dwiczeo z j. polskiego na str.80 dw. 1 . W wyrazach ukryły się imiona . Należy je 

odszukad i zapisad np.  

Zakamarek—Marek 

w dw. 2 należy uzupełnid wierszyk brakującymi literami. Proponuje po uzupełnieniu przeczytad go 

głośno oraz przepisad pięknym pismem do dużego zeszytu. 

Ostatnie dw. 3 to rebus do rozwiązania.  

Również w matematyce powtórzymy pewne wiadomości. Na str. 89 są zadania z tekstem . Przyda się 

wam umiejętnośd dodawania . Należy tez przykleid przy każdym zadaniu pytanie i odpowiedź. 

A na zakooczenie posłuchaj razem z mama piosenki: 

 

 

#spiewajacebrzdace #śpiewającebrzdące #brzdace 

Śpiewające Brzdące - Jesteś mamo skarbem mym - Piosenki dla dzieci 
 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23spiewajacebrzdace
https://www.youtube.com/results?search_query=%23%C5%9Bpiewaj%C4%85cebrzd%C4%85ce
https://www.youtube.com/results?search_query=%23brzdace

