
WTOREK 26.05.2020 r.  

Kochani dzisiaj mamy wtorek, jest to ważny dzień: dziś jest święto Waszych mam, dlatego nie 

zapomnijcie złożyć im życzeń oraz wręczyć upominek, który zrobiliście. Na zajęciach dziś poznacie 

dwuznak dż. 

Temat: Święto mamy.  

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: 

1. Do dzisiejszej lekcji będzie Wam potrzebny podręcznik, ćwiczenia i zeszyt do edukacji 

polonistycznej. 

2. W zeszytach zapiszcie:  

lekcja 

Temat: Święto mamy. 

Dokończ zdanie, które rozpoczyna się:  

Moja mama lubi... 

3. Otwórzcie podręcznik na stronie 32-33. Opowiedzcie co przedstawia ilustracja. 

4. Posłuchajcie/Przeczytajcie tekst. Odpowiedzcie na pytanie:  

- Czy mamę zadowolą prezenty przygotowane przez dzieci? 

5. Dziś poznajemy dwuznak dż, dlatego odszukajcie w tekście wyrazy zawierające dż.  

dż jest dwuznakiem, ma dwie litery,ale wymawiamy je jako jedną głoskę,  

dż jest spółgłoską 

dżem - Podziel wyraz na sylaby, głoski. Gdzie słyszysz głoskę dż? Na początku wyrazu,  

w środku czy na końcu? Ile jest samogłosek a ile spółgłosek?  

6. Kliknijcie poniższy link:  

https://www.youtube.com/watch?v=Mn5ykRX5xSE&feature=youtu.be  

 

PRZERWA: Gimnastyka palców; otwórz załączony plik i wykonaj gimnastykę. (plik) 

7. Spójrzcie, jak piszemy dwuznak dż: 

https://www.youtube.com/watchv=NXpTeoXAHl4&feature=youtu.be  

 

8. Wykonajcie zadania w ćwiczeniach z j. polskiego ze str. 33 (zadanie 2 z tej strony zostawiam dla 

chętnych) i zadanie 4 ze strony 34 (zadanie 3 i 5 jest dla chętnych). 

Podczas wykonywania zadań możecie się posiłkować filmem: 

 https://www.youtube.com/watch?v=fxRnIHCQvxQ 
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ZAJĘCIA MUZYCZNE:  

Spróbujcie zaśpiewać piosenkę z podkładem: “Kocham Cię”. Najpierw poćwiczcie a później możecie 

zaśpiewać swoim mamom. Będzie im na pewno miło.  

1. Usiądź mamo przy mnie blisko 
I posłuchaj tych słów, Ty z pewnością wiesz 
to wszystko, 
Jednak powiem to znów. 
REF: Kocham Cię Ti Amo je taime (czytaj. Ti 
amo że te) 
I nie pytaj mnie, dlaczego tak jest 
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 
Kocham Cię Ti Amo je taime 
I nie pytaj mnie, dlaczego tak jest 
Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną 
Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 
(2 razy) 

2. Popatrz mamo w moje oczy 
Ujrzysz w nich miłość mą. 
Nawet bardzo późno w nocy 
Śpiewać będę Ci to. 
REF: Kocham Cię Ti Amo je taime 
(czytaj. Ti amo że te) 
I nie pytaj mnie… 
 
 

 

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

 

 

Zadania dla chętnych:  

- ćwiczenia polonistyczne zadanie 2/33 oraz 3,4/34; 

- kaligrafia polonistyczna s. 53; 

- karta moja mama (plik) 

- przypomnijcie sobie poznane dwuznaki: https://youtu.be/P9zWQEpYn14  

- oraz cały alfabet: https://youtu.be/bc2fcIA11QI 

- laurka dla mamy: https://www.youtube.com/watch?v=NJ49eFzGaQc  

- ciasteczka dla mamy: https://alaantkoweblw.pl/szybkie-ciastka-z-jablkiem-z-trzech-skladnikow-bez-

jajka-i-cukru/?fbclid=IwAR2YLFAu1H_me7fCXKSFn0vr9j2ZTs52nCXg3jMcrnPApX2F4M-

e2HGJqvA 

 

Powodzenia! 

p. Asia i p. Ola 
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