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Dzień dobry dzieci! 

Na początek zabawa – wierszyki – masażyki. Potrzebujecie kogoś do zabawy. 

Zasada jest proste: jedna osoba mówi wierszyk i masuje, a druga osoba… jest 

masowana! Potem zmiana. Spróbujcie warto! Będąc w klasie też wykorzystalibyśmy 

tę zabawę.  

Kanapka 

Najpierw chleb pokroję (uderzamy lekko brzegami dłoni po plecach dziecka) 

Potem posmaruję (głaszczemy całą powierzchnią dłoni plecy) 

Na to ser położę (przykładamy wiele razy i na krótko dłonie do pleców) 

Pomidora dołożę (rysujemy małe kółka na plecach) 

I posolę i popieprzę (dotykamy delikatnie plecy, przebierając palcami) 

Żeby wszystko było lepsze (masujemy). 

Już nie powiem ani słowa, bo kanapka jest gotowa. 

I jak? Przyjemnie było prawda? To teraz, kiedy już mózg odprężony, zabieramy się 

do pracy.  

 

 

 

Podręcznik – str. 8. „Wędrówka kropli wody”  

Poznasz magiczny krąg,  czyli w jaki sposób woda krąży w przyrodzie. Ten proces 

nie ma ani początku, ani końca. Woda krąży w przyrodzie bezustannie. Między 

innymi dzięki temu toczy się życie naszej planety – Ziemi. Bez wody, nie ma życia. 

Ludzie, zwierzęta, rośliny nie mogliby istnieć, gdyby nie woda. Nasza rola, rola ludzi 

polega na tym, abyśmy każdego dnia szanowali i oszczędzali wodę. 

Zobacz uważnie ilustracje ze strony 8. Odpowiedz na pytanie 1, 3 i 5. 

Powtórz sobie wiadomości o krążeniu wody w przyrodzie i zobacz film: 
https://www.youtube.com/watch?v=EXfEySFqfyQ 

Praca w zeszycie z j. polskiego 

Przepisz starannie do zeszytu punkty od 2 do 6. Wykonaj ozdobę tekstu, który 

napiszesz. Mogą to być kropelki wody, płatki śniegu itp. 

Ćwiczenia z j. polskiego – str. 9 

Zadanie 3, to zadania mistrzowskie. Przygotuj sobie podręcznik na stronie 7. 

Przypomnij sobie tekst o koziołku Dyziu. Teraz możesz zrobić to zadanie.  

https://www.youtube.com/watch?v=EXfEySFqfyQ
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Przepisz zdania, zastępując obrazki wyrazami. W zadaniu 4 wystarczy uzupełnić 

zdania wyrazami za zmiękczeniem zi. 

Kaligrafia – str. 50. Napisz część z zi. 

Matematyka + zajęcia komputerowe. 

W ramach zajęć komputerowych postaraj się samodzielnie wykonać quiz z 

matematyki. Samodzielnie obsługuj komputer.  Na początek łatwiejszy quiz. 

1. Twoje zadanie to ile jest łącznie oczek na płytce domina. Po prostu 
trzeba dodać oczka i kliknąć we właściwy wynik. 

 
https://szaloneliczby.pl/policz-kropki/ 

 
 

2. Na ekranie wyświetlą Ci się dwie liczby, między którymi musisz 
wstawić znak większości, mniejszości lub równości. Wybierz 
właściwy symbol i spróbuj zdobyć komplet punktów w tym 

zadaniu. 
Przypominam: znak większości > 
                            znak mniejszości < 
                            znak równości = 
 

https://szaloneliczby.pl/znak-wiekszosci-i-mniejszosci-do-20/ 

 
Jeśli masz ochotę, możesz napisać mi na maila ile punktów masz na koncie. 

Trzymam kciuki!!! 

 

Zajęcia ruchowe 

Dziś w ruch idzie skakanka. Jeśli skakanki w domciu brak, nie martw się możesz 

wykorzystać dowolny sznur lub linę. W filmiku zobaczysz ćwiczenia dla 

prawdziwych sportowców. Zaproś do ćwiczeń kogoś dorosłego. Polecam! 

https://www.youtube.com/watch?v=u3F0v0lO2eQ 

Dziękuję Wam za dzisiejszą pracę! Do jutra! 

Izabela Szymczak 
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