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Dzień dobry. Witam Wszystkich w czwartek. 

Pamiętajcie, że jutro mamy dzień wolny od zajęć. W piątek 1 maja obchodzimy Święto Pracy. 

Święto każdego z nas, bo każdy z nas pracuje… dzieci także! Będąc w klasie pierwszej 

pracujecie bardzo ciężko. Uczycie się wielu nowych rzeczy. Nauka czytania, pisania, liczenia, 

malowania, śpiewania. Nauka tego, jak zachowywać się w szkole, jak pracować i spędzać czas 

ze szkolnymi przyjaciółmi. Jak słuchać swojej pani i innych nauczycieli – to sporo pracy. Bardzo 

doceniam i szanuję Waszą pracę! Jestem z Was bardzo, bardzo dumna! 

 

 

Święto Pracy. Pamiętajmy szczególnie w tym dniu o 

służbach medycznych naszego kraju. Walczą z epidemią i 

poświęcają się dla chorych. W moich oczach są 

bohaterami. Szanujmy ich pracę! 

 

 

 

 

 

 

Praca w zeszycie z języka polskiego. 

Przepisz wyrazy i dopisz wyraz, który Ci się z nim kojarzy, np. kamyk – duży, farby – 

kolorowe. Wyrazy, które dopisujesz nie mogą się powtarzać. Wszystkie wyrazy związane są z 

wodą. 

Deszczyk –  

Kropelka –  

Tęcza –  

Rak –  

Rzeka –  

Strumyk –  

Morze –  

Parasol –  

Wieloryb – 
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Matematyka. 

Przygotuj kartkówkę nr 4. Wykonaj zadania. Dziś dodawanie i odejmowanie, rozpoznawanie 

godzin na zegarze oraz zadanie tekstowe – pamiętaj o wpisaniu odpowiedzi do tego zadania.  

Na odwrocie masz obrazek do pokolorowania według kodu: pola z kropkami pokoloruj na 

szaro, z kreseczką na żółto, a z iksem na brązowo. Wymyśl podpis do obrazka.  

Gotową kartę pracy (kartkówka i kolorowanka) schowaj do teczki ze swoimi pracami. 

Epodręczniki – zagadnienie dotyczy tęczy. Wykonaj zadania. Baw się dobrze! 

 Odpowiedz na pytanie - O jakim moście mówi Adaś w wierszu pt. „Most na ścianie”?  

Przy okazji pozdrowienia dla naszego przyjaciela z klasy – 
 

Adasiu POZDRAWIAMY CIĘ WSZYSCY!!! 
 

 

 

 Zwróć uwagę na zadanie pt. „Tworzymy tęczę”. Namawiam do wykonania tego 

zadania. Będzie można samodzielnie stworzyć tęczę, wykorzystując proste 

przybory dostępne w każdym domu. 

 Kolejna zabawa z wodą to „Barwy tęczy”. W tym doświadczeniu zobaczysz, co 

dzieje się z kolorami tęczy zanurzonymi w wodzie. Super sprawa!  

W tabelce napisałam, jak obsługiwać te strony:  

Odsłuchaj polecenia, wierszyki, zadania. 

 
Przejdź do kolejnego zadania 

 
Kliknij, żeby wykonać zadanie. 

 
Wróć. 

 
Zrezygnuj. 

 
Podsumowanie Twojej pracy. 
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Jak zapamiętać kolejne kolory tęczy? Prosta sprawa! Zapamiętaj krótki wierszyk:  

Czemu patrzysz żabko zielona na głodnego Filemona? 

Powtórz kilka razy tak, żeby go zapamiętać... Teraz popatrz uważnie na wyrazy w tym 

wierszyku. 

Pierwsza litera każdego wyrazu jest jednocześnie 

pierwszą literą koloru tęczy. Zobacz: 

 

Czemu CZERWONY 
 

 

Patrzysz POMARAŃCZOWY 
 

 

Żabko ŻÓŁTY 
 

 

Zielona 
 

ZIELONY  

Na NIEBIESKI 
 

 

Głodnego GRANATOWY 
 

 

Filemona? 

 

FIOLETOWY  

 

Zabawy z wodą na długi weekend. Przed nami 3 wolne od nauki dni. 

Dla chętnych dzieci – ZABAWY Z WODĄ. 

1. Wyścigi statków z papieru. Zróbcie razem papierowe statki, podpiszcie je. Statki 

będą płynęły w wannie, kiedy będziecie w nie dmuchać. Na miejsca… gotowi… 

START! 

2. Wodne butelki. Poszukaj kilka butelek. Do każdej wlej wodę tak, żeby w każdej 

był inny poziom wody. Poproś rodziców, żeby nauczyli Cię dmuchać w butelkę, 

aby wydobyć z niej dźwięk. Trzeba przyłożyć usta do brzegów butelki i 

dmuchnąć. Ten dźwięk przypomina syrenę statku! 

3. Wyścigi z wodą. Zaproś kogoś do wodnych wyścigów i zorganizuj je na 

świeżym powietrzu przy domu. Niech wszyscy napełnią kubki wodą. 

Wyznaczcie trasę wyścigu, możesz zrobić przeszkody. I start! Po pokonaniu 

trasy wyścigu zmierzcie, kto wylał najmniej wody!  
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4. Grające kieliszki. UWAGA! Zabawa tylko pod nadzorem dorosłego. 

https://www.youtube.com/watch?v=a4cFdnOadas 

5. Rozpoznaj, jaki to dźwięk: https://www.youtube.com/watch?v=oUgNe1fts-0 

6. Ludzik tańczący w wodzie https://www.youtube.com/watch?v=xCB3vc1u6CA 

7. Rozwiąż rebusy: 

 

 

 

Dziękuję za Waszą pracę! Do poniedziałku! Bądźcie zdrowi! 

Izabela Szymczak 

https://www.youtube.com/watch?v=a4cFdnOadas
https://www.youtube.com/watch?v=oUgNe1fts-0
https://www.youtube.com/watch?v=xCB3vc1u6CA

