
Środa – 06.05.2020r. 

Witamy Was kochane pierwszaki! Cieszymy się, że tak pilnie pracujecie i wykonujecie 

wszystkie zadania. Jesteśmy pod wrażeniem Waszej ogromnej pracy i niesamowitych 

efektów! Dzisiaj czekają na Was zajęcia komputerowe, głoska miękka „zi”, rozwiązywanie 

zadań z treścią oraz zabawy ruchowe. Gotowi na kolejne wyzwania? Zaczynamy:) 

 

Temat: Wszyscy potrzebują wody. 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: 

1. Do tej lekcji przygotujcie sobie elementarze i zeszyty z matematyki. Zapiszcie w zeszycie: 

lekcję, temat (Rozwiązujemy zadania z treścią).  

Otwórzcie elementarze na str.31 i włączcie filmik:  

https://www.youtube.com/watch?v=OBmvGu2R1_8 Wykonajcie razem z filmikiem  

w zeszycie zad. 2 i 6, resztę zadań wykonajcie ustnie. 

 

ZAJĘCIA RUCHOWE:  

Poproś dorosłego o przygotowanie toru przeszkód:) 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4  

 

Po zajęciach ruchowych napijcie się i zróbcie sobie przerwę na drugie śniadanie. 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: 

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

Wczoraj poznaliśmy spółgłoskę miękką ź. Dziś zajmiemy się, bardzo podobnie brzmiącą 

głoską zi. Otwórzcie podręcznik na stronie 7 i przeczytajcie na głos wyrazy z zi, które 

znajdują się na marginesie. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OBmvGu2R1_8
https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4


2. Posłuchajcie/Przeczytajcie opowiadanie o Koziołku Dyziu. Porozmawiajcie z rodzicami na 

temat tekstu. Pomogą Wam w tym pytania: 

- Do czego jeszcze służy woda koziołkowi? 

- Jakiej wody koziołek używa do podlewania? 

- W jaki sposób Dyzio leczy innych? 

 

3. Zapamiętajcie! 

Spółgłoskę miękką „ź” piszemy: 

Na końcu wyrazów (gałąź, paź, maź) 

Przed spółgłoską (źrenica, źrebak, woźna) 

Spółgłoskę miękką zi piszemy: 
Przed samogłoskami: (ziarno, ziemniak, Kazio) 

Gdy po zi występuje samogłoska, traktujemy zi jako 1 głoskę! (2 litery, 1 głoska) 

przykład: ziarno: zi - a - r - n - o (6 liter, 5 głosek) 

 

4. Zanim przejdziemy do pracy w zeszytach sprawdźcie jak poprawnie zapisać zi: 

https://www.youtube.com/watch?v=xpXBW9Q8_hk 

 

5. Otwórzcie teraz zeszyty z j. polskiego zapiszcie lekcję, temat (Wszyscy potrzebują wody) 

i dzisiejszą datę. Wklejcie karteczkę z literą lub ją zapiszcie kolorem.  Przepiszcie z tekstu 

„Ziółka znad źródełka” (podręcznik, str, 64) Trzy pierwsze zdania. Pod zadaniem wykonajcie 

kolorowy szlaczek. 

 

Czas na krótką przerwę. Zaśpiewajcie razem z dziećmi wczorajszą piosenkę „Kałużowy 

deszcz”: https://www.youtube.com/watch?v=r-UA2b_DIhU 

 

6. Wykonajcie zadania w ćwiczeniach z j. polskiego ze str. 8. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xpXBW9Q8_hk
https://www.youtube.com/watch?v=r-UA2b_DIhU
https://www.youtube.com/watch?v=r-UA2b_DIhU
https://www.youtube.com/watch?v=r-UA2b_DIhU


ZAJĘCIA KOMPUTEROWE: 

Mam nadzieję, że polubiliście program Word i chętnie w nim ćwiczycie. Dzisiaj zagości  

w nim głoska ź i jej koleżanki takie jak: ń, ś, ć.  

Pomoże nam w tym klawisz Alt. Mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie, gdzie się znajduje? 

Dla zapominalskich… Mała podpowiedź - jest blisko spacji.  

 

Otwórzcie program Word i napiszcie przy użyciu klawisza Alt literę ź, ń ś, ć. Pamiętajcie, 

aby trzymać przycisk Alt wciśnięty razem /jednocześnie z wybieraną literą. Literę ź jest 

trochę trudno znaleźć, ponieważ zapisujemy ją z klawiszem X. Czyli Alt +X = Ź. 

Zapiszcie w programie Word słowa np. źródło, źrebak, groźny, koźlątko. 

Uwaga! Uwaga Bystrzacy!  

Jakie inne litery możemy utworzyć przy pomocy klawisza Alt? 

 



Zadania dla chętnych: 

- ćwiczenia polonistyczne zadanie 3, 4 ze strony 9; 

- Zadania dla młodego informatyka: 

http://www.necio.pl/gry/klawiatura/gra?fbclid=IwAR1_5ET01pAOFK1F-

URBc3Rs9qLE8JVHTeaVxa08RctgpeMUgpe356lnJms 

- Doświadczenie 1: 

Każdy przedmiot ma swoją wyporność, sprawdź, jak to ona wpływa na przedmioty 

codziennego użytku. Do tego prostego eksperymentu potrzebujesz miskę wypełnioną wodą 

oraz kilka przedmiotów: 

• papierowa kulka, 

• kawałek papieru, 

• pusta plastikowa butelka, 

• zgnieciona plastikowa butelka, 

• kawałek sreberka 

Przed położeniem przedmiotu na wodzie postaraj się przewidzieć, czy przedmiot zatonie czy 

też nie? 

- Doświadczenie II: 

Przygotuj plastelinę. Uformuj z plasteliny kulkę oraz prosty statek. Następnie podejdź do 

miski z wodą i wrzuć kulkę plasteliny i połóż na powierzchni wody ulepiony statek. Co się 

stało? 

Kulka tonie, statek pływa. Statek po uformowaniu zwiększył swoją objętość, a więc również 

siła wyporu jest większa.  

Do miski z wodą wsyp sól i mieszaj, tworząc roztwór soli. Ponownie umieść w misce statek, 

którego zanurzenie jest teraz widocznie mniejsze.  

Dzieje się tak, ponieważ słona woda ma większą gęstość niż woda słodka, a więc działa na 

statek z większą siłą. 

Powodzenia!    p. Asia i p.Ola 

http://www.necio.pl/gry/klawiatura/gra?fbclid=IwAR1_5ET01pAOFK1F-URBc3Rs9qLE8JVHTeaVxa08RctgpeMUgpe356lnJms
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