
PONIEDZIAŁEK– 11.05.2020r. 

Witamy Was bardzo serdecznie! Jak wam minął weekend? Mamy nadzieję, że dobrze, że 

macie nowy zapał do pracy w tym tygodniu. Czekają na Was dziś takie zadania jak mierzenie 

przedmiotów, dowiecie się co to jest odwaga, wskażecie zmiany zachodzące w przyrodzie  

w maju, wykonacie pracę plastyczną oraz poćwiczycie zumbę. 

 

Temat: Wiosna w pełni. 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: 

1. Do naszej pierwszej lekcji przygotujcie sobie podręcznik, ćwiczenia i zeszyt  

z matematyki. Dziś na zajęciach będziemy mierzyć, już kiedyś w szkole również mieliście 

okazję mierzyć stoły, krzesła, Wasze przybory szkolne.  

2. Otwórzcie podręczniki na stronie 32-33. Do omówienia tej strony włączcie sobie film: 

https://www.youtube.com/watch?v=gb6k8f4CO7c 

3. Następnie przejdźcie w podręczniku do strony 34, tu również jest film, który pomoże Wam 

wykonać zadanie: https://www.youtube.com/watch?v=RmnuZaKh38A 

oraz otwórzcie ćwiczenia na stronie 43 i wykonajcie zadania z tej strony. 

 

PRZERWA: https://wordwall.net/pl/resource/990861/przerwa-%C5%9Br%C3%B3dlekcyjna 

 

4. Przygotujcie podręcznik, ćwiczenia oraz zeszyt do edukacji polonistycznej.  

5. Otwórzcie podręcznik na stronie 9. Posłuchajcie (lub poproście kogoś o przeczytanie) 

opowiadania “Tajemnica zaginionej książki”. 

6. Odpowiedzcie na pytania:  

 co się przytrafiło Maćkowi i Kubie pewnego dnia w szkole?   

 dlaczego pani nie okazała niezadowolenia, tylko ich pochwaliła? 

 przeczytaj definicję słowa odwaga, która znajduje się w naszym podręczniku na str. 9. 

 czy potrafisz podać przykład zdarzenia, w którym ktoś wykazał się odwagą? 

7. Przejdźcie w podręczniku do strony 14, przeczytajcie wiersz “Wiosenna łąka”. Powiedzcie 

co się dzieje na wiosennej łące o poranku? Jakie zwierzęta można tam spotkać? 
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8. Otwórzcie ćwiczenia na stronie 13 wykonajcie zadanie 2.  

 

PRZERWA: Pobawcie się w zwierzątka i pokazujcie za pomocą ruchu: przebudzenie 

niedźwiedzia z zimowego snu, zajęcze i żabie skoki, loty pszczół i zbieranie nektaru. 

9. Otwórzcie ćwiczenia na stronie 12, wykonajcie zadanie 1.  

10. Otwórzcie zeszyty, zapiszcie:  

lekcja 

Temat: Wiosenna łąka. 

Narysuj kredkami obrazek przedstawiający wiosenną łąkę.  

 

ZAJĘCIA RUCHOWE:  

Na dziś jest dla Was zumba:  

https://www.youtube.com/watchv=k2hBMkZuvP8&list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7PU

u-mcRKL 

Bawcie się dobrze! 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE:  

Dziś macie pracę plastyczno – techniczną: łąkę kwiatową. Będzie Wam potrzebny kolorowy 

papier, klej, nożyczki, pastele. Instrukcję wykonania macie na filmiku  

Link na nasz padlet, gdzie jest umieszczony film: https://padlet.com/1bpszczyna/idgebprfi1y1 

Zadania dla chętnych:  

- ćwiczenia polonistyczne strona 13 zadanie 3; 

- obejrzyj film przedstawiający zwiastuny wiosny: 

https://www.youtube.com/watch?v=1hMBunlTUSM&feature=youtu.be 

- bukiet z rolki po papierze: https://www.youtube.com/watch?v=ZsAMDJv7P0E 

 

- audiobook – Bzyczące zebraniehttps://tuptuptup.org.pl/mariusz-szczygiel-audiobook-

bzyczace-zebranie/ 

 

Powodzenia! 

p. Asia i p. Ola 
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