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Dzień dobry! 

Witam Was w piątek. Ciekawa jestem jak poszła Wam wczoraj gra w „Memo”. Kto 

ma najlepszą pamięć w rodzinie? Przed Wami weekend, może uda Wam się jeszcze 

zagrać? 

Dzisiaj kończymy pracę z literą „ź”. 

Ćwiczenia z j. polskiego – str. 7. Wykonaj zadanie 2 – ułóż zdanie do obrazka z 

dostępnych wyrazów. Zadanie 3, w którym ocenisz właściwe postępowanie oraz 

zadanie 4 – trzeba pokolorować wyrazy, oznaczające młodego konia. 

Karta pracy – kartkówka nr 3. Poproś kogoś starszego, żeby czytał Ci polecenia, ale 

pracuj samodzielnie. Zadania są łatwe. Zwróć uwagę na zadanie 4 – jest bardzo 

ciekawe. Trzeba odszukać wyraz, który ukrył się w środku innego. Robiliśmy takie 

zadania w szkole np.  

TELEWIZOR – lew, KATARZYNA – katar, MORSKI – mors … 

Z tyłu są szlaczki. Napisz je, a każdy innym kolorem. 

Kaligrafia – str. 50. Napisz starannie TYLKO część z literą „ź”. 

Ćwiczenia z matematyki – str. 50. Dziś część pierwsza, w poniedziałek zrobicie część 

drugą. W zadaniu 1 dodawaj lub odejmuj. Możesz korzystać z liczydełka. 2 – zadanie 

tekstowe. Pamiętaj o napisaniu rozwiązania i odpowiedzi. Zadanie 3 policz koraliki i 

wykonaj kropki do zadania. Czytaj uważnie polecenia, ponieważ za każdym razem 

koraliki liczy się od innej strony. Zadanie 4 w tym zadaniu pomoże Ci rysunek. 

Pamiętaj o napisaniu rozwiązania i odpowiedzi. GOTOWE!!! 

„Dzień Odkrywców” – str. 57. To druga część tematu „Zabawy z wodą”. W zadaniu 

3 trzeba otoczyć pętlą łódkę, która będzie następna. W zadaniu 4 postaraj się 

samodzielnie rozwiązać rebus. Uczyliśmy się, żeby na kartce napisać wyraz 

przedstawiony na obrazku i wykreślać lub dodawać wskazane litery. Powodzenia! 

W zadaniu 5 wpisz literki w odpowiednie okienka – zaprowadzą Cię do nich białe 

linki. Odczytaj hasło. 
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Zajęcia ruchowe – Na dziś mam propozycję – tor przeszkód w ogródku. 

Wykorzystajcie pomysły z filmiku na kolejne przeszkody. Oczywiście można 

wymyślić inne przeszkody z dostępnych przyborów. Pamiętajcie, że tor przeszkód 

można robić na czas. Może to będzie forma rozrywki dla całej rodzinki. Polecam. 

Bawcie się dobrze!!! https://www.youtube.com/watch?v=Dy5Z2FM4qXU 

 

Życzę Wszystkim pięknego weekendu! 

Izabela Szymczak 
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