
Wtorek – 05.05.2020r. 

Witajcie kochani we wtorek! Jesteśmy z Was bardzo dumne, pięknie pracujecie! Dbajcie  

o siebie:) Dzisiaj poznany głoskę „ź”, wykonamy kilka obliczeń z matematyki oraz wspólnie 

pośpiewamy. Oprócz naszych zajęć macie również religię.  

 

Temat: Czysta woda zdrowia doda. 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: 

1. Przygotujcie sobie ćwiczenia z matematyki. Otwórzcie je na stronie 42 i wykonajcie 

zad.1,2 i 3. Możecie skorzystać z filmiku. 

 https://www.youtube.com/watch?v=TEnt0PQKpdg 

 

Czas na przerwę. Wykonajcie kilka podskoków, skłonów i przysiadów. Napijcie się wody  

i wróćcie do zajęć. 

 

2. Teraz będą Wam potrzebne książki oraz zeszyty z j. polskiego. 

Otwórzcie podręczniki na stronie 6. Przyjrzyjcie się ilustracji. Posłuchajcie/Przeczytajcie 

opowiadanie. Porozmawiajcie z rodzicami na jego temat. Pomogą wam w tym pytania: 

- Kto jest bohaterem opowiadania? 

- W jaki sposób koziołek dba o zdrowie? 

- Jakie są Wasze recepty na dobre samopoczucie? 

 

3. Jak już dobrze wiecie poznamy dzisiaj głoskę „ź”. Odszukajcie w tekście wyrazy z tą 

głoską, przeczytajcie je na głos.  

Kliknijcie poniższy link, a dowiecie się w jakich innych wyrazach mieszka „ź”. 

https://www.youtube.com/watch?v=gTVMvtMQO5Y 
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4. Spójrzcie, jak piszemy głoskę ź: https://www.youtube.com/watch?v=DyGVX1ult8o  

Otwórzcie teraz zeszyty z j. polskiego zapiszcie lekcję, temat (Czysta woda zdrowia doda). 

Wklejcie karteczkę z literą lub ją napiszcie kolorem (jeżeli nie macie kartki do wklejenia).  

 

5. Wykonajcie zadania w ćwiczeniach z j. polskiego ze str. 6.  

Ze strony 7 wykonajcie zadanie 2. 

 

ZAJĘCIA MUZYCZNE: 

Czas na zajęcia muzyczne. Zapraszam Was na piosenkę „Kałużowy deszcz”. Piosenki 

posłuchacie tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=r-UA2b_DIhU 

 

  

Kałużowy deszcz 

1. Biegać po kałużach to przyjemność duża, 

chlapać się wesoło każde dziecko chce. 
Biegać po kałużach i po deszczach, burzach, 
pryskać wszystkim wkoło to zabawa jest. 

Kto w kaloszach chodzi i jak kaczka brodzi, 
wody się nie boi, dobrze bawi się. 

Gdy będziemy duzi, wtedy do kałuży 

nie będziemy wchodzić - każdy o tym wie. 
 

Ref. Wyjdę sobie na podwórze, 

takie fajne są kałuże, 
kiedy pada deszcz, kałużowy deszcz. 
Dziś na spacer pójdę z tatą 
i w kałuży się pochlapię, 

kiedy pada deszcz, kałużowy deszcz. 
 

  

2. Kiedy zła pogoda, to niewielka szkoda, 
bo w kałuży woda do zabawy jest. 

A jak deszcz na dworze, mogę w każdej 

porze, 
gdy kalosze włożę, dobrze bawić się. 

Biegać po kałużach to przyjemność duża, 
dzisiaj z nami mama będzie biegać też. 

Mamo, włóż kalosze, a jak cię poproszę, 

pobiegniemy razem, kiedy pada deszcz. 
 

  

Ref: Wyjdę sobie na podwórze... 
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Zadania dla chętnych: 

- Ćwiczenia polonistyczne zadanie 3,4 strona 7; 

- Ćwiczenia do kaligrafii polonistycznej s. 50 („ź”). 

- Ćwiczenia do kaligrafii matematycznej s. 24, 25. 

- Dopełnianie do 20: https://www.matzoo.pl/klasa1/dopelnianie-do-20_1_557  

- Eksperyment z wodą: https://www.youtube.com/watch?v=2UPT75dIYts  

 

 

Powodzenia!  

p. Asia i p. Ola 
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