
Witajcie , zaczynamy nowy tydzieo .Przypominam o zapisywaniu tematu, daty i pogody. Oczywiście 

z okazji Waszego święta życzę Wam dużo radości , zabawy, miłości i szybkiego powrotu do szkoły!!! 

 

Poniedziałek 01.06.2020r. 

Temat: W trosce o dzieci. 

Dziś święto wszystkich dzieci. Porozmawiamy o waszych prawach. Zapraszam do wiersza poniżej. 

Spróbujcie przeczytad wiersz. Przypomnijcie sobie o jakich prawach dzieci rozmawialiście w kl 

1.Wypiszcie z wiersza 3 najważniejsze według was prawa .Zapiszcie je w dużym zeszycie. 

Niech się wreszcie każdy dowie 

I rozpowie w świecie całym, 

Że dziecko to także człowiek, 

Tyle, że jeszcze mały. 

Dlatego ludzie uczeni, 

Którym za to należą się brawa, 

Chcąc wielu dzieci los odmienić, 

Stworzyli dla Was mądre prawa. 

Więc je na co dzień i od święta 

Spróbujcie dobrze zapamiętać: 

 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, 

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 

 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. 

 

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać, 

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. 

 

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, 



Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. 

 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

 

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, 

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. 

 

Tak się tu w wiersze poukładały 

Prawa dla dzieci na całym świecie, 

Byście w potrzebie z nich korzystały 

Najlepiej, jak umiecie. 
 

 

Super , a teraz na str 81 w dwiczeniach do j. polskiego rozwiążcie i odczytajcie hasło. 

A kto dba o prawa dzieci dowiecie się rozwiązując  łamigłówkę: 

Oblicz  , wpisz wyniki a następnie wpisz litery przy odpowiedniej liczbie w tabelkach :   

2+1=….      R                                 5+5=…. n 

10-3= ….     Z                                11-10=…. a 

5-3=….      E                                 3+3=…. w 

2+2=…. C                                     4-4=….d 

10-5=….k                                    10-1=….p 

6+2=….i 
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Utrwalimy  dziś również wiadomości o figurach 

geometrycznych. 

 

 

Ćwiczenia znajdują się na str. 90-utrwalicie tam kształty znanych wam figur :koło, trójkąt, kwadrat, 

prostokąt. 

Super a na zakooczenie ,,Zabawa w chowanego ‘’. Musicie zaprosid kogoś do zabawy . Jedna osoba 

szuka a reszta się chowa. 

 

 

 

 

Wtorek 02.06.2020r. 

Temat: Dziecięce zabawy. 

Wiemy, że wszystkie dzieci niezależnie w jakim kraju mieszkają lubią się bawid. Wykonując dwiczenia 

ze str.82-83 w dwiczeniu do j. polskiego dowiesz się z jakich krajów dzieci pochodzą i w co lubią się 

bawid. Jest tam też do wklejenia rozsypanka wyrazowa.  



                                          

 

 

A teraz wykonaj zadanie poniżej: 

 

Obrazki są lustrzanym odbiciem. W dwiczeniu matematycznym także  należy dorysowad lustrzane 

odbicie figury. Zapraszam na str,91 do dwiczeo z matematyki. 

Środa 03.06.2020r. 

Temat :Święto wszystkich dzieci. 

Witam aby dowiedzied się o czym będziemy rozmawiad rozwiążcie krzyżówkę ze str.84 w dwiczeniu 

do j. polskiego. Odczytajcie hasło. Jeśli  jest to DZIEO DZIECKA to dobrze rozwiązaliście krzyżówkę. 



Brawo !!!  

Przeczytajcie teraz ten krótki wierszyk i przepiszcie go do dużego zeszytu: 

Życzę Wam dzieciaki 

śmiechu w domu 

i lodów w niedzielę, 

i przyjaciół wspaniałych, 

i prezentów wiele. 

A teraz zapraszam do matematyki na str. 92. Wasze zadanie polega na mierzeniu boków figur 

geometrycznych. Przypominam ,że odcinki mierzymy linijką a pomiar zapisujemy w centymetrach –

cm. 

Na koniec wykonajcie rysunek kredką ,,Moja ulubiona zabawa” 

 

Czwartek 04.06.2020r. 

Temat: Nasze marzenia. 

Witam na dzisiejsze zajęcia przygotowałam dla was wiersz. Proszę przeczytajcie go: 

,,Drzewo pokoju” 

My, 

dzieci całego świata, 

bez względu na kolor skóry, 

pragniemy pokoju, 

Niech pokój jak drzewo urasta w chmury! 

 

I chociaż z innych języków 

pragnienie nasze wyrasta, 

drzewo pokoju - jest jedno 

i wszystkie łączy miasta. 

I wszystkie łączy wioski, 

we wszystkich przegląda się rzekach. 

Czy to Sekwana, czy Wisła, 



czy Amazonka daleka. 

 

Na naszym drzewie pokoju 

owoce będą dojrzewać. 

I nikt nie będzie głodny 

w cieniu naszego drzewa. 

 

A kiedy pieśń posłyszą 

gałęzie naszego drzewa, 

będą jak nasze serca 

we wszystkich językach 

śpiewać! 

Wybierzcie teraz jedną zwrotkę i spróbujcie nauczyd się jej na pamięd. 

Przygotuj swoje drzewo pokoju: naklej na kartkę lub narysuj pieo i gałęzie  drzewa. Następnie 

wytnij liście i na każdym napisz jakieś życzenie dla dzieci z całego świata. Gotowe liście przyklej do 

gałęzi drzewa. 

A teraz kolejne zadania: 

 

Na zakooczenie ciąg dalszy zabawy z piłką-dziś spróbujcie kozłowad piłkę w miejscu. 



 

Piątek 05.06.20r. 

Temat; Nasze Marzenia –cd. 

Dziś kontynuujemy temat o marzeniach. O czym marzą dzieci: 

Najczęściej wymieniane marzenia dotyczyły podróży, samorealizacji, 
posiadania ukochanego zwierzęcia, zdobycia konkretnego zawodu, 
odnoszenia sukcesów w szkole i uwaga!… szczęścia rodzinnego. Dzieci 
pisały, że marzą o tym, by rodzina po prostu była razem, by jej 
członkowie mieli czas dla siebie nawzajem. Ważne są dla nich wspólne 
zabawy, rozmowy przy stole, a także zdrowie  najbliższych i panująca w 
domu atmosfera. Piękne i wzruszające, prawda? 

Spróbujcie teraz na podstawie wiersza z wczorajszej lekcji ,,Drzewo pokoju” 

uzupełnid  2 zwrotki wiersza  na str.85 w dwiczeniach do j. polskiego. 

Natomiast na str. 93 w dw. do matematyki utrwalicie liczby parzyste i nieparzyste oraz podwiczycie 
mnożenie i dzielenie. Miłej pracy!! 

A na koniec piosenki dla was z okazji waszego święta!!! 

 
 

0:04 / 5:10 

DZIEŃ DZIECKA ❤ ZACZAROWANY 

ŚWIAT DZIECIĘCYCH LAT 
https://www.youtube.com/watch?v=WZHMiS5649w 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WZHMiS5649w

