
Witam Was serdecznie w kolejnym  tygodniu nauki !!! 

W tym tygodniu w dalszym ciągu będziemy zajmować się wiosennymi zmianami w przyrodzie, a 

także zdobędziemy nowe wiadomości na temat sztuki. 

 

PAMIĘTAJCIE !!! Do dużego zeszytu codziennie wpisujemy dzień tygodnia, datę i temat dnia. 

Ćwiczymy czytanie. Czytacie  pojedyncze wyrazy lub zdania – w zależności od umiejętności, 

natomiast mama, tata lub babcia czyta Wam  cały tekst czytanki. Po przeczytaniu opowiedzcie 

przeczytany tekst ( kto był bohaterem, o jakim zdarzeniu była mowa itp.) 

Jeśli coś będzie niezrozumiałe, proszę o telefon  

 

Poniedziałek 30.03.2020 rok Temat Motyle i motylki 

Przyroda-  kliknij  prawym przyciskiem myszy w podany link 

https://www.youtube.com/watch?v=aI43H9jk1dE –  a następnie kliknij na Otwórz hiperłącze  

obejrzyj film „Krótkie, szczęśliwe życie motyla”. 

Porównaj motyla i ćmę. Opowiedz mamie lub babci czym one się różnią. 

 Popatrz na cykl rozwoju motyla. 

              Motyl               Ćma       

 
Technika-narysuj na kolorowym papierze postać motyla a następnie wytnij. Możesz ozdobić skrzydła 

według własnego pomysłu.  Pamiętaj, żeby zrobioną pracę podpisać, kiedy przyjdziemy do szkoły to 

będziemy podziwiać piękne motyle  

 

Wtorek 31.03.2020 rok Opiekunowie przyrody 

J.polskistr. 53 zad 2  

J.polski –czytanka strona 75, str. 54 zad 1 

Matematyka – str. 42 zad 1 

https://www.youtube.com/watch?v=aI43H9jk1dE


Informatyka 

Kliknij prawym przyciskiem myszy w podany linkwww.google.pl ,  a następnie kliknij w Otwórz 

hiperłącze. Na środku strony pojawi się okienko.  

W okienko wpisz : Kto jak skacze ( odsłuchaj piosenkę). 

W-f 

Na lekcji informatyki   poszukałeś piosenki „Kto jak skacze” a teraz proszę abyś wykonał polecenia 

zawarte w piosence w ramach ćwiczeń wychowania fizycznego. Powodzenia  

 

Środa  01.04.2020 rok Wiosenne rozkwitanie 

J.polski– czytanka str. 77 ćwiczenia str. 56 zad 1 

Matematyka-przygotuj tabliczkę mnożenia ( mamy ją wklejoną do zeszytu)Pamiętajcie jak uczyliśmy 

się w szkole ( palec lewej ręki na cyfrę z lewej strony, palec prawej ręki na cyfrę która jest do góry, 

łączymy razem palce, ćwiczyliśmy to wiele razy w szkole). 

Przepisz do zeszytu i rozwiąż: 

(3×3)+4= 

(2×5)+7= 

(6×7)-23= 

(4×6)+(2×1)= 

Plastyka-  Namaluj farbami  wiosenne kwiaty (żonkil, bratek, tulipan) Pamiętaj, żeby zrobioną pracę 

podpisać, kiedy przyjdziemy do szkoły to będziemy podziwiać piękne kwiaty  

Usprawnianie technik szkolnych. 

Poćwicz podział wyrazów na sylaby np: 

 stolik     sto-lik 

szafa      sza-fa 

Wpisz poniższe przykłady do zeszytu i podziel je na sylaby 

zeszyt, 

kredki, 

telewizor 

szalik 

A teraz napisz pięć przykładów i podziel je na sylaby. 

 

Czwartek 02.04.2020 rok Miejsca w sztukę bogate 

J.polski- str. 82 czytamy wiersz „Na wystawie”, popatrz  na obrazy zamieszczone na stronie  82-83 w 

czytance i  opowiedz głośno co na nich jest. 

 Ćw. str. 58 zad 1 - troszkę podpowiem (teatr, literatura, malarstwo, taniec, rzeźba, kinematografia, 

muzyka)- ale dopasować już musisz samodzielnie. 

Matematyka- Dzisiaj będziemy uczyć się jak podzielić daną rzecz na połowę lub ćwiartki. Proszę 

kliknąć w podany link prawym przyciskiem myszy , następnie kliknij na Otwórz hiperłącze 

https://www.youtube.com/watch?v=CAxkdGENC9k 

Po obejrzeniu filmu proszę abyście zrobili w ćwiczeniach z matematyki na str. 46 zad 2 i str.47 zad 4  

Muzyka- na dzisiejszej lekcji będziemy ćwiczyć taniec, który nazywa się „Chodzony” 

W tym celu kliknij w podany link prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij na Otwórz hiperłącze 

https://www.youtube.com/watch?v=nhVbiD3kwXQ spróbuj teraz zatańczyć z mamą, babcią lub 

siostrą. 

http://www.google.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=CAxkdGENC9k
https://www.youtube.com/watch?v=nhVbiD3kwXQ


Wf- Na dzisiejszych zajęciach zajmiemy się ćwiczeniami relaksacyjnymi. W tym celu kliknij na 
podany link https://www.youtube.com/watch?v=P8128iS8o0gNiedźwiadek - krótka 
relaksacja dla dzieci.  
Przygotuj sobie koc, słuchaj tekstu leżąc na kocu z zamkniętymi oczami. Na chwilę zamienimy 
się w misia, który jest na polanie. Powodzenia !!! 
 

Piątek 03 04.2020 rok Sztuka rysowanie i malowania 

J.polski-  spójrz na obrazy na str.84,85,86,87 w naszej czytance.  Przeczytaj razem z mamą, tatą lub 

babcią  o historii rysunku i malarstwa.Wykonaj ćw. str. 59 zad 1,2  

Matematyka- ćw. str. 48 zad 1,2. 

Edukacja społeczna- Zadanie polega na zagraniu w grę planszową z mamą, tatą, babcią lub 

rodzeństwem  - Miłej zabawy  

 

https://www.youtube.com/watch?v=P8128iS8o0g

