
ŚRODA 25.03.2020 r. 

Witajcie w kolejnym dniu nauki w domu, jest to dla Was nowe wyzwanie, gdyż od dzisiaj 

zaczynamy nowe tematy w książkach. Znając Was na pewno sobie świetnie poradzicie! 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:  

Bardzo proszę przygotujcie sobie do naszej lekcji podręcznik (niebieski), ćwiczenia do 

edukacji polonistycznej (niebieskie), dla chętnych osób: zeszyt do kaligrafii. 
 

Dziś przed Wami wiele wyzwań:  

• będziecie musieli opowiedzieć opowiadanie na podstawie wysłuchanego tekstu, 

• poćwiczycie dzielenie wyrazów sylaby, rozwiążecie rebusy, 

• wykonacie ćwiczenia ruchowe, 

• wykonacie obrazek wiosenny w programie Paint, 

• dla chętnych dodatkowo będziecie mogli wykonać pracę plastyczną zgodnie  
z instrukcją (bo wiem, że dużo osób o to prosi).  

 

 

1. Ale najpierw zacznijmy od nauki. Otwórzcie proszę podręczniki na stronie 30-31. 

2. Poproście kogoś dorosłego o przeczytanie tekstu. Chyba, że sami potraficie to możecie 

przeczytać samodzielnie. Posłuchajcie/przeczytajcie uważnie opowiadania. Bardzo bym 

chciała żebyście powiedzieli rodzicom (osobom z którymi odrabiacie zadanie) kto jest 

bohaterem tego opowiadania oraz swoimi słowami opowiedzcie przygodę jaka miała miejsce 

w tekście. 

 

3. Poszukajcie wzrokiem przeglądając tekst, gdzie znajdują sie wyrazy z "cz", możecie je 

przeczytać. 

 

Dobra teraz mała przerwa. Możecie napić się wody, popatrzeć w okno, pospacerować 

po pokoju.  

 

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE 

1. Jeżeli jesteście ubrani w ciasne spodnie/koszule to przebierzcie się w coś wygodnego do 

ćwiczeń.  

 

2. Poroście osobę, z którą jesteście o włączenie filmiku:  
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk  

 

https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk


 

 

Film jest nagrany w j. angielskim ale poradzicie sobie naśladując ruchy postaci 

animowanych. Powodzenia! 

Po zajęciach ruchowych zróbcie sobie przerwę na śniadanie i chwilę odpoczynku. 
 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: 

1. Otwórzcie ćwiczenia (niebieskie) na stronie 23. Czy już wiecie jakim kolorem będziemy 

zaznaczać dwuznak "cz"? Czy to jest samogłoska czy spółgłoska?  
 

2. W wyrazach napisanych na górze strony zaznaczcie dwuznak "cz" odpowiednim kolorem 

oraz naszymi "brzuszkami" zaznaczcie podział na sylaby tych wyrazów. 

 

3. Nim zaczniecie pisać "cz" popatrzcie w jaki sposób piszemy ten dwuznak: 

https://www.youtube.com/watch?v=Jjl7Q755ceg  

 

 

4. Jeżeli jesteście gotowi do pisania to pamiętajcie o odpowiedniej pozycji podczas pisania, 

o tym, że nie należy się spieszyć, tylko piszemy to najładniej jak potrafimy. 
 

5. W zadaniu pierwszym czekają na Was rebusy. Spróbujcie je rozwiązać samodzielnie, 

jezeli nie potraficie to poproście o pomoc kogoś dorosłego lub rodzeństwo. Rozwiązanie 

rebusów zapiszcie w przygotowanych liniach. 

 

6. Wykonajcie jeszcze zadanie 2 i 3.  

 

7. Zadanie 4 zostawiam dla osób, które chcą zrobić je dodatkowo. (NIE JEST 

OBOWIĄZKOWE) 
 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE: 

Wykonaj w programie paint prosty rysunek w tematyce wiosennej (mogą to być kwiatki, łąka, 

przyroda wokół nas). Z pomocą osoby dorosłej zapiszcie wykonaną pracę oraz prześlijcie ją 

do mnie na mojego emiala: j.surowiec@sp18-pszczyna.pl.  

Gdyby były jakiś problemy to kontaktujcie się ze mną.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jjl7Q755ceg
mailto:j.surowiec@sp18-pszczyna.pl


 

 

 

ZADANIE DLA CHĘTNYCH: 

• Literka "cz" w kaligrafii. 

• Wiem, że tak bardzo domagacie się codziennie pracy plastycznej więc chętnym 

osobom przesyłam inspiracje na dziś: 

• https://www.youtube.com/watch?v=uOxcUJ_pkCs  

• https://www.youtube.com/watch?v=eI-q85PBH6o  

• https://www.youtube.com/watch?v=q0ErTQj7J7Y  

• Dziś macie do wyboru z pośród 3 propozycji wykonanie czapek: kucharskiej, pirackiej 

lub pióropusza. Powiem Wam, że ja chyba będę musiała wykonać czapkę pirata, bo 

u mnie w domu królują Piraci ;) 

 

 

Powodzenia! 

Czekamy na wieści jak poszło :) 

p. Asia i p. Ola 
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