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Witajcie Kochani! 

Na początku zajęć zaśpiewajcie dla powtórzenia wczoraj poznaną piosenkę „My jesteśmy żabki”. 

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s 

Mam nadzieję, że pięknie narysowaliście żabki w stawie w programie Paint i zapisaliście ją w swoim 

folderze.  

 

 

 

 

Dziś niezwykły dzień – Światowy Dzień Ziemi. Przypominamy sobie jak ważna jest nasza planeta – 

nasz dom. Zróbcie dziś razem coś dobrego dla Ziemi, a zacząć trzeba od najbliższego miejsca, w 

którym żyjecie. Posprzątajcie z rodzicami przy domu. Może trzeba pograbić wiosenną trawkę, a może 

pozbierać zeszłoroczne liście. Być może uporządkować podwórko. A może zrobicie kolorowy bukiecik 

do domu. Pamiętajcie dziś pracujemy przy domu dla naszej planety. To jej święto i trzeba je uczcić. 

Przy okazji wspólna praca na świeżym powietrzu … bezcenne! 

Ćwiczenia z j. polskiego  – str. 5, zadanie 4 i 5.  

Praca w zeszycie z j. polskiego. Dziś przypominamy sobie modele głoskowe wyrazów i podział na 

sylaby.  

Polecenie: Narysuj modele głoskowe wyrazów rysując wagoniki czerwoną lub niebieską kredką. Obok 

napisz wyraz sy – la – ba – mi.  

Przykład: 

żaba 
 

    –    ża - ba 
 

 

Wyrazy dla Ciebie: woda, butelka, ryba, staw. Zapisz wyrazy jeden pod drugim, razem z modelem 

głoskowym i podziałem na sylaby. Przykład także przepisz. 

Praca w zeszycie z matematyki. Przygotuj monetę 1zł. Będziemy rysować grafy. Pamiętasz, już 

poznaliśmy, jak pracuje się na grafach. Graf to nic innego, jak działanie matematyczne przedstawione 

za pomocą rysunku – kółek i strzałek. Będziesz też potrzebować kostkę do gry. I do dzieła. Narysuj 4 

grafy według wzoru. Kółka odrysuj od monety. W pierwsze kółko wpisuj 10.  

https://www.youtube.com/watch?v=bSvnVcfC3-s
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Kulaj kostką do gry. Otrzymaną cyfrę wpisz w górny kwadrat i oblicz. Jak myślisz, jaka cyfra będzie w 

dolnym kwadracie? Wpisywane cyfry nie mogą się powtarzać. Pod grafem napisz dwa działania: 

dodawanie i odejmowanie. Przykład:  

 
 
10 + 1 = 11,      11 – 1 = 10 
 

 

„Dzień Odkrywców” – str. 56. Temat „Zabawy z wodą”. 

Na zakończenie dzisiejszych zajęć eksperyment z wodą i mydłem. Będziecie mogli przekonać się, jak 

ważne jest mycie rąk i jak mydło działa na brud. W eksperymencie zamiast brokatu możecie użyć 

pieprzu.  https://www.youtube.com/watch?v=QGRGYhfnpDo 

Zapamiętajcie! Mycie rąk jest BARDZO ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy świat zmaga 

się z epidemią. Myjcie ręce często i dokładnie! 

 

 

Miłej pracy. 

Izabela Szymczak 

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

