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Dzień dobry, witam Was we wtorek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podręcznik – str. 10 i 11. 

Wysłuchaj tekstu ze strony 10 i 11. Odpowiedz na pytania: Dokąd pojechała Ewa z mamą? Jaka była pogoda w 

dniu wyjazdu? Z kim chciała spotkać się Ewa? Co to znaczy, że łąka jest podmokła? Jakie kwiatki rosną na podmokłej 

łące?   

Ćwiczenia z j. polskiego – str. 14 – 15. 

Pewnie każdy się już zorientował, że w tekście pojawiła się nowa litera. To „ń”. Zauważyliście, że to 

zmiękczenie. Nad literą „n” pojawiła się kreseczka, dzięki czemu wymawiamy ją miękko. 

Wykonaj zadanie 2 str. 15. Wypowiedz głośno nazwy z akcentem na „ń”. Zauważ, gdzie znajduje się „ń” w 

tych wyrazach. Czasem w środku, a czasem na końcu.  UWAGA! Żaden wyraz nie zaczyna się od „ń”.  

 
Maj jest piątym miesiącem w roku, ma 

31 dni. Ten miesiąc jest środkiem 

wiosny, kwitną wtedy kwiaty, drzewa i 

krzewy, budzą się do życia owady. Maj 

jest uznawany przez wielu ludzi za 

najpiękniejszy miesiąc w roku. Nazwa 

miesiąca wywodzi się od bogini Mai, 

matki boga Merkurego. Jedna ze 

starych legend mówi, że Bóg Ojciec w 

maju stworzył świat. Natomiast według 

ludowej tradycji, środek miesiąca maja 

(od 12 do 15 maja) powinien być zimny, 

deszczowy a nawet mroźny (tzw. trzej 

ogrodnicy i zimna Zośka). 

Sprawdzimy… 
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Strona 14. Wypowiedz głośno i wyraźnie: koń, słońce, cień. Gdzie znajduje się „ń”? Teraz napisz starannie 

ołówkiem „ń” oraz wyrazy pod spodem. 

Zadanie 1 – mistrzowskie. Trzeba dopasować wyrazy z ramki do niebieskich modeli. Zwróć uwagę, że 

mały wagonik, to mała litera, pisana w jednej linijce. Duży wagonik, to litera, którą napiszesz w dwóch 

linijkach. Spróbuj rozwiązać zagadkę. W nagrodę przyklej naklejki pod odpowiednim podpisem. 

Wykonaj zadanie 3 razem z kropką – poćwicz pamięć. Nie podglądaj!  

 

Matematyka – przerysuj kolorowe tabelki do zeszytu z matematyki. Przy okazji przypomnimy sobie 

kolory tęczy. Pamiętasz wierszyk? Czemu patrzysz żabko zielona na grubego Filemona? Czerwony, 

pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy. 

W kolorowe górne pola wpisz dowolne liczby od 5 do 16. Następnie wykonaj dodawanie cyfry 4. Wyniki 

wpisz na dole.  

 
 
 

      

 
 
 

      

 

Tym razem w kolorowe DOLNE pola wpisz dowolne liczby od 10 do 20. Następnie wykonaj odejmowanie 

cyfry 3. Wyniki wpisz u góry.  

 
 
 

      

 
 
 

      

 

 

 

Kaligrafia – str. 51. Napisz starannie ołówkiem TYLKO część z „ń”. 

Dzień Odkrywców” – str. 59. 

Zajęcia komputerowe. Wykonaj samodzielnie dwa zadania (linki na dole). Wiem, że podobały się Wam 

zadania z tej strony. Zatem zapraszam do krainy SZALONYCH LICZB. Pamiętaj, że te zadania masz 

wykonać samodzielnie. Poproś rodziców jedynie o uruchomienie strony. Powodzenia! Napisz do 

+ 4 

- 3  
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mnie, jakie masz wyniki. Kiedy ktoś starszy otworzy Ci skrzynkę mailową, postaraj się 

samodzielnie uzupełnić quizy. Spróbuj, a ja już nie mogę się doczekać Twoich wyników...  

 Nad, pod, w, lewa, prawa https://szaloneliczby.pl/nad-pod-w-lewa-prawa/ 

 Wskaż zabawkę z wybranej półki https://szaloneliczby.pl/wskaz-zabawke-z-wybranej-polki/ 

 

Zajęcia ruchowe – ilustrujemy ruchem zadania związane z majówką: 

1. Idziemy na majówkę pieszo – marsz z wysokim podnoszeniem kolan. 

2. Rozkładamy koce – szerokie krążenie ramion imitujące rozkładanie koca. Wykonuj głębokie 

wdechy i wydechy. 

3. Spacerujemy i oglądamy okolisę – krążenia głowy, dookoła, a potem w prawo i w lewo. 

4. Siadamy na kocu i spożywamy coś smacznego – siad skrzyżny i unoszenie posiłku do ust. 

5. O! Leci jaskółka! – popatrz wysoko w górę. Rozciągnij się mocno. 

6. Z daleka widzimy bociana – stań na prawej nodze, ręce w bok. Teraz zmiana nogi. 

7. Słyszymy rechotanie żab – skacz, jak żabka. Wysoko! 

8. Gramy w badmintona – szerokie odbijanie rakietką. Wysoko unoś ręce. Podskoki do lotki. 

9. Rzucanie i łapanie piłki – łap piłkę na różnych wysokościach. 

10. Zabawa w berka – uciekaj, żeby nikt Cię nie złapał. 

11. Wracamy do domu pieszo – stawiaj duże kroki, oddychaj głęboko. 

 

Do jutra KOCHANI. 

                     Pozdrawiam wiosennie!                      

Izabela Szymczak 
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