
Poniedziałek - 04.05.2020 r.  

Witajcie Kochani! Dziś kolejny poniedziałek, minęło już wiele tygodni naszej pracy, która 

odbywa się w Waszych domach. Proszę starajcie się pracować systematycznie i jak 

najbardziej samodzielnie – rozumiem, że jest to bardzo trudne, dom przecież to nie szkoła.  

Dzisiaj zaczniemy pracę w nowych ćwiczeniach i podręcznikach do edukacji polonistycznej 

(część 4). Przygotujcie je sobie. 

 

Temat dnia –Woda źródłem życia. 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:  

1. Otwórzcie nowy podręcznik do edukacji polonistycznej na str. 4 i przeczytajcie wiersz 

Jana Brzechwy „Żaba” lub posłuchajcie wiersza tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=e_0Tgqbdy6Y 

Ustnie odpowiedzcie na 1,2,3 i 4 pytanie pod tekstem. 

2. Otwórzcie teraz ćwiczenia na str. 4 i wykonajcie zad. 1 i 2. 
 

PRZERWA: wykonajcie: 

- 5 przysiadów, 

- 5 podskoków na prawej nodze,  

- 5 podskoków na lewej nodze, 

- ręce w bok, lekki rozkrok i skręty tułowia - w prawo, w lewo. 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: 

1. W zeszycie z języka polskiego zapiszcie lekcję, temat (Woda źródłem życia). Poniżej 

napiszcie tytuł oraz autora przeczytanego wiersza: Jan Brzechwa “Żaba” oraz wykonajcie do 

niego rysunek. Prace prześlijcie na naszą platformę.  

2.Woda źródłem życia!  

Sięgnijcie pamięcią do własnych doświadczeń i porozmawiajcie z rodzicami na temat: 

Do czego roślinom i zwierzętom potrzebna jest woda? Pomogą Wam w tym ilustracje  

w ćwiczeniach (str. 3 i 4).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=e_0Tgqbdy6Y


Zapoznajcie się z informacjami: 

https://www.youtube.com/watch?v=Yz1aDPr0a40&fbclid=IwAR1Yc8DE_cq0UunTJi78ZBs

p6G0D70EwvWMf0OY56-9UtuY1-iyHgdE89kI 

 

 Czas na krótką przerwę. Zakręćcie kołem i wykonajcie kilka ćwiczeń: 

https://wordwall.net/pl/resource/1481181/na%C5%9Bladowanie-zwierz%C4%85tek 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: 

Na początek przygotujcie sobie podręczniki i ćwiczenia do edukacji matematycznej (zielone) 

oraz Wasze monety i banknoty z wyprawki.  

1. Otwórzcie ćwiczenia na stronie 39 i wykonajcie zadanie 1. Podczas obliczania wykorzystaj 

banknoty i monety wycięte z wyprawki.  

2. Wykonajcie zadanie 2, 3 se strony 39 oraz 4 i 5 ze strony 40.  

3. Możecie na koniec tej lekcji pobawić się w sklep wykorzystując do tego monety. Udanej 

zabawy! 

ZAJĘCIA RUCHOWE:  

Poćwiczcie razem z dziećmi!  

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo&list=PLH0R4k_MeIc9n2vdTRq--

Gc_DqKwP94_g&index=4 

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE:   

“Mokre w mokre” do jej wykonania potrzebna będzie kartka z bloku, farby (jeżeli masz to 

akwarelowe, jeśli nie to plakatowe), pędzel, Pocięta gąbka. Instrukcja wykonania w filmie, 

wykonajcie pracę z p. Olą. Macie czas do końca tygodnia na przesłanie zdjęcia. Powodzenia!  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yz1aDPr0a40&fbclid=IwAR1Yc8DE_cq0UunTJi78ZBsp6G0D70EwvWMf0OY56-9UtuY1-iyHgdE89kI&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=Yz1aDPr0a40&fbclid=IwAR1Yc8DE_cq0UunTJi78ZBsp6G0D70EwvWMf0OY56-9UtuY1-iyHgdE89kI&app=desktop
https://wordwall.net/pl/resource/1481181/na%C5%9Bladowanie-zwierz%C4%85tek
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo&list=PLH0R4k_MeIc9n2vdTRq--Gc_DqKwP94_g&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo&list=PLH0R4k_MeIc9n2vdTRq--Gc_DqKwP94_g&index=4


Zadania dla chętnych: 

- Ćw matematyczne, str.41 zadanie 1,2,3. 

- Na zakończenie zmagań z wodą zapraszam Was na ciekawe ćwiczenia: 

http://innowacja.sfera.lublin.pl/lessons/k3p12/index.html 

Jeśli macie ochotę to sami wykonajcie doświadczenia zamieszczone w prezentacji: Co pływa 

a co tonie? Co się rozpuszcza w wodzie?  

- Pograj w grę, która będzie Ci pomagała w ćwiczeniu pamięci. 

http://pisupisu.pl/klasa1/odkrywanka-12 

 

 

Powodzenia! 

p. Asia i p. Ola 

 

http://innowacja.sfera.lublin.pl/lessons/k3p12/index.html
http://pisupisu.pl/klasa1/odkrywanka-12

