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Dzień dobry! 

Witam Was w nowym tygodniu, to ostatni tydzień kwietnia. Uczymy się 4 dni, ponieważ w 

piątek 1 maja odchodzimy Święto Pracy. Tego dnia uczniowie, tak jak inni mają dzień wolny 

od pracy. 

Nowy tydzień i nowa głoska miękka – zi. Pamiętacie z pewnością, że niektóre litery 

zmiękczane są przez i. Wtedy daną głoskę wymawiamy miękko ziii. Spróbujcie… ziiiiii  

Ćwiczenia z j. polskiego – str. 8. 

Zobacz wyrazy zawierające zi: ziarno, poziomki, zielony. Zmiękczenie przez i ma jeszcze 

jedną magiczną właściwość. Przyciąga samogłoski!!! Zobacz: ziarno – do zi przykleiło się a, 

poziomki – do zi przykleiło się o, zielony – do zi przykleiło się e. Ciekawe, prawda? 

Uzupełnij teraz zadanie 1, w którym trzeba utworzyć nowe sylaby. Starannie zapisz je 

ołówkiem i przeczytaj głośno. 

W zadaniu 2 tym razem tworzyć będziesz wyrazy, a pomogą Ci w tym strzałki. Zapisz 

wyrazy, które utworzysz. Pamiętaj, że imiona ZAWSZE trzeba napisać dużą literą. 

Praca w zeszycie z j. polskiego 

Wymyślcie razem i zapisz w zeszycie po dwa wyrazy, które zaczynają się od sylab:  

ZIA ZIE ZIO ZIĘ 
 

W poszukiwaniu wyrazów pomoże Wam SŁOWNIK ORTOGRAFICZNY.  

Podręcznik – str. 7. Przeczytaj komuś dorosłemu tekst o koziołku i odpowiedz mu na 

pytania: 

1. Czym zajmuje się Dyzio? 

2.Co posiał koziołek? 

3.Kto zwraca się do Dyzia z prośbą o pomoc? 

Ćwiczenia z matematyki – str. 51. 

Dziś druga część SPRAWDZAM SIEBIE. Poproś dorosłego o przeczytanie poleceń. 

Rozwiązuj zadania samodzielnie.  

Zadanie 5 – dodawaj lub odejmuj. Możesz korzystać z liczydełka. Gdy rozwiążesz zadanie 6 

dowiesz się ile pieniędzy zostało Ewie, gdy kupiła sobie skakankę. W zadaniu 7 trzeba 

pokolorować wskazaną w treści zadania tarczę zegara. 

Przypomnienie! Jak rozpoznać godziny na zegarze. 

https://www.youtube.com/watch?v=bVvf_R5p5m4 
 

Zadanie 8 – mistrzowskie! Postaraj się rozwiązać samodzielnie.  

https://www.youtube.com/watch?v=bVvf_R5p5m4
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2 
Plastyka 

Zadanie plastyczne podzielę na dwa etapy. Pierwszy – dziś, drugi w środę. Przygotuj kartę 

pracy ze ślimakami oraz nożyczki, linijkę, ołówek, kredki, albo mazaki.  

1. Wytnij ślimaki. Obrazek nr 1. 

2. Pokoloruj ślimaki po obu stronach. Użyj kredek, mazaki mogą „przebijać” na drugą 

stronę. Twoje ślimaki mogą być różnokolorowe. Wzory na skorupkach pokoloruj 

innymi kolorami. 

3. Zwróć uwagę, na przerywane linie. Zegnij starannie po tych liniach według wzoru, 

który jest obok ślimaków. Pamiętasz, jak uczyłam Was precyzyjnego składania 

papieru?  

Wystarczy do miejsca złożenia przyłożyć linijkę i mocno (ale bez przesady ) 

narysować kreskę. Wtedy złożenie będzie idealne. Obrazek nr 2. 

4. Część, która będzie skorupką trzeba nawinąć na kredkę i powstanie piękny rulonik. 

Obrazek nr 3 i 4. 

5. Odłóż ślimaki w bezpieczne miejsce. Zaczekają na drugą część zajęć plastycznych – w 

środę.  

 

 

Zapytaj rodziców, czy wysłali do mnie kartkówkę nr 3 z kaligrafią, która jest z drugiej strony. 

Pozdrawiam cieplutko moje kochane pierwszaczki!!! 
Izabela Szymczak 

 


