
ŚRODA, 13.05.2020 r.  

 

Witamy Was w kolejnym dniu, dziś mamy środę, dlatego mamy razem pięć lekcji. Mamy 

nadzieję, że humory Wam dopisują i zabieramy się do pracy, Wczoraj poznaliście 

zmiękczenie ń– „przez kreseczkę”, dziś druga wersja zmiękczenia przez „i”, bo dziś 

poznacie i nauczycie się pisać litery ni, Ni, rozwiążecie zadania tekstowe związane  

z obliczeniami pieniężnymi, poćwiczycie na zajęciach ruchowych z wykorzystaniem śladów 

dłoni i stóp oraz zapiszecie zdania w programie tekstowym w ramach zajęć komputerowych 

 

Temat: Majowa łąka.  

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: 

1. Do naszej pierwszej lekcji będzie potrzebny Wam zeszyt do matematyki. Zapiszcie w nim: 

lekcja 

Temat: Zabawa w sklep. 

Wydrukujcie kartkę z obrazkami lub narysujcie ilustracje i zapiszcie obliczenia do pytań 

(plik: zadania matematyczne). Jeżeli chcecie możecie do liczenia wykorzystać papierowe 

pieniądze. 

ZAJECIA RUCHOWE:  

Do dzisiejszych zajęć będą potrzebne ślady dłoni i stóp. Możecie wydrukować kartki lub 

wykonacie je samodzielnie. Odrysujcie dłoń (lewą i prawą) i stopę (lewą i prawą) kilka razy. 

Wydrukowane kilkakrotnie odciski układamy (najlepiej przyklejamy) na podłodze w różnych 

ustawieniach (raz na wprost, raz skierowane paluszkami w lewo, raz w prawo) dzieci mają za 

zadanie skakać po ścieżce wyznaczonej przez dłonie i stopy w taki sposób, aby powtórzyć 

ustawienie stóp i dłoni. Śladami dłoni i stóp możemy również wyznaczyć trasę np. do 

poszukiwanego przez dzieci skarbu, zagadki, prezentu. Stwórz swoją ścieżkę do przejścia. Na 

filmiku jest pokazana zabawa z ich wykorzystaniem: 

https://www.facebook.com/watch/?v=587306688684579 

Możecie zaangażować do tej zabawy rodzinę       

(plik: ślady dłoni i ślady stóp) 
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EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:  

1. Teraz będą potrzebne Wam podręczniki, ćwiczenia oraz zeszyty do języka polskiego.  

2. Otwórzcie podręcznik na stronie 10-11, przypomnijcie sobie wczorajsze opowiadanie. 

Dziś skupimy się na poznaniu liter ni, Ni. Dlatego odszukajcie w tekście wyrazy zawierające 

“ni” i przeczytajcie je. 

 

NIEBO- Podziel wyraz na sylaby, głoski. Gdzie słyszysz głoskę ni? Na początku wyrazu,  

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

3. Spójrzcie, jak piszemy spółgłoskę miękką ni: https://www.youtube.com/watch?v=7d-

kmjcJPvk 

 

4. Wykonajcie zadania w ćwiczeniach z j. polskiego ze str. 16.  

 

PRZERWA: Wykonajcie 5 pajacyków, 5 przysiadów, napijcie się wody.  

 

5. Otwórzcie podręcznik na stronie 12-13, włączcie nagranie - posłuchacie majowej łąki. 

(plik z nagraniem), przyjrzyjcie się ilustracji. Opowiedzcie jakie zwierzęta i rośliny można 

zobaczyć na łące? Czy któreś rosną w Twoim ogrodzie? 

6. Otwórz zeszyt, zapisz:  

Lekcja 

Temat: Majowa łąka.  

Wykonaj w zeszycie zadanie 2 ze strony 15. 

7. Obejrzyj film przedstawiający pracę rolnika: 

https://www.youtube.com/watch?v=vO5NvfQ92bc 

Następnie wykonaj zadanie 5 w ćwiczeniach ze strony 18.  

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE:  

Otwórz program tekstowy (typu word) i zapisz zdania: 

Był sobie kiedyś niezły leń, który jak nikt uwielbiał cień. 

Pod pniem jabłoni ręcznik kładł i budyń z dyni w cieniu jadł.  

 

Zdjęcie wykonanego zadania prześlijcie do oceny :) 
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Zadania dla chętnych:  

- zakupy w sklepie online (gra): http://scholaris.pl/resources/run/id/104996 

- ćwiczenia polonistyczne strona 17; zadanie 6 strona 18; 

- podręcznik zadanie 1 strona 15; 

- możecie wykonać swój ogród w słoiku: 

https://www.youtube.com/watch?v=muLM8SH_TmI lub las: 

https://www.youtube.com/watch?v=IZv1gy0WV4o 

- ŁĄKOWE ROŚLINY: 

http://www.scholaris.pl/resources/run/id/103673https://www.youtube.com/watch?v=20nI

ALsUY84 

 

 

Powodzenia! 

p. Asia i p. Ola 
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