
Witam wszystkich po świętach . Mam nadzieje ,że wszyscy są zdrowi i wypoczęci z nowymi siłami 

do pracy . W tym tygodniu zaczynany tematy związane ze światem zwierząt. Przypominam , ze 

każdego dnia wpisujemy do dużego zeszytu temat zajęd, datę oraz rysujemy odpowiednim 

symbolem pogodę. Przypominam też aby przysyład mi zdjęcia wykonanych prac.  

Czwartek 16.04.20r. 

Temat zajęd:` Świat owadów.  

Na dzisiejszych zajęciach porozmawiamy o motylach. Przeczytajcie proszę wiersz o motylach z 

podręcznika na str. 91 . Przypominam ,że e podręcznik znajduje się na stronie internetowej Mac 

edukacja.,, Gra w kolory’’ częśd 3 kl.2.  

Wiemy ,że motyle to najpiękniejsze owady świata. Maja piękne kolorowe skrzydła. Te  motyle latają 

w dzieo. Popatrz jakie są piękne: 

  

Są też motyle  nocne. Są to dmy. Maja one skrzydła w kolorze kory drzew lub trawy. Są to ich barwy 

ochronne , które sprawiają ,że te motyle są niewidoczne dla ptaków. 

Napisz w zeszycie pięknym pismem zdanie: 

MOTYLE TO OWADY. 

A teraz mam dla was zdjęcie najpiękniejszego motyla na świecie . Jest to paź królowej: 

Prawda ,że piękny? 

 

Możecie chwilę odpocząd bo przed nami dalsze zadania tym razem z matematyki .Będziemy mierzyd 

rozpiętośd skrzydeł motyli –są to odcinki- dw. matematyczne str.56 dw. 1,2,3 .Przypominam ,że 

długośd odcinka zapisujemy w cm. 



Przypominam –tak wygląda odcinek - Jest to linia między dwoma punktami. 

Zapisz podkreślone zdanie w zeszycie i narysuj odcinek o długości 4 cm. 

 

 

Jeśli chcesz więcej dowiedzied się o motylach to proponuję skorzystad z internetu i wpisad w 

wyszukiwarkę google hasło: motyle . Znajdziesz wiele informacji i pięknych zdjęd motyli. 

Niestety nie korzystamy z wyjazdów na basen więc  w ramach zajęd w-f  proponuję dwiczenia 

równoważne , mianowicie skoki przez przeszkody. Możesz do tego wykorzystad poduszki, duże 

maskotki lub inne przedmioty. Porozkładaj przeszkody na podłodze i próbuj nad nimi przeskakiwad . 

Oczywiście zachowaj ostrożnośd i wykonaj to zadanie na miarę możliwości mieszkaniowych. 

Dziękuję i życzę miłej pracy!! 

 

 

 

Piątek.17.04.20r. 

Witam , na dzisiejszych zajęciach dowiemy się jak powstaje motyl. 

Temat: Cudowna przemiana. 

Na początek pooglądajmy jak  wygląda powstanie motyla: 

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

Super mam nadzieje ,że zapamiętaliście jak powstaje motyl bo teraz zadanie w zeszycie dwiczeo do j. 

polskiego str.49 dwiczenie 1 –należy podpisad obrazki korzystając ze zdobytej wiedzy. Świetnie, a 

teraz podwiczymy pisownię wyrazów  z ,,ż’’ dw. 3 str.49. 

Czas na matematykę –dziś podwiczymy dodawanie i odejmowanie dziesiątkami str.58 dw.1 oraz 

dokonamy obliczeo -str.60 dw. 1 

Na koniec  proponuję zabawę rytmiczną do muzyki : 

https://www.youtube.com/results?search_query=zabawy+dla+dzieci+z+pokazywaniem 

https://www.youtube.com/watch?v=zNeizTuJCgg
https://www.youtube.com/results?search_query=zabawy+dla+dzieci+z+pokazywaniem


Dziękuję za wspólną pracę i życzę  miłego weekendu  , pozdrawiam !!!p. Magda 
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