
Środa – 20.05.2020r. 

 

Kochani! Zaczniemy dzisiaj od edukacji matematycznej, poznamy "dzi" oraz wykonamy 

ćwiczenia gimnastyczne do muzyki. Na końcu są Wasze ulubione zajęcia komputerowe. 

Bawcie się dobrze:)  

 

Temat: Skrzydlaci przyjaciele. 

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:  

1. Do naszej pierwszej lekcji potrzebny będzie elementarz i zeszyt z matematyki.  

2. Otwórzcie elementarz na str. 38 oraz zeszyt z matematyki. Zapiszcie: 

Lekcja  

Temat: Ważymy. 
 

Pod tematem wykonajcie zad. 1 str. 38. (Pamiętajcie o obliczeniach i odpowiedzi).  

Następnie zapiszcie zad. 5 str. 38 i wykonajcie obliczenia. 

 

ZAJĘCIA RUCHOWE: 

Poćwiczcie przy muzyce: https://www.youtube.com/watch?v=nCNS-Lpubaw 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: 

1. Do dzisiejszych zajęć przygotujcie sobie elementarz, ćwiczenia oraz zeszyty z języka 

polskiego. 

2. Zaczniemy od naszej dzisiejszej głoski Dzi, dzi. 

 

Dzi, dzi - to trójznak składający się z trzech liter, ale będący jedną głoską. Zaznaczamy ją na 

niebiesko, gdyż jest to spółgłoska.  

 

3. Otwórzcie elementarze na str. 23 Posłuchajcie lub przeczytajcie samodzielnie tekst            

o dzięciołach. Opowiedzcie o nim w kilku zdaniach. Odszukajcie w czytance trójznaków 

„dzi”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nCNS-Lpubaw


4. Popatrzcie, jak należy prawidłowo napisać trójznak dzi, Dzi. Zwróćcie uwagę na kierunek 

pisania. https://vimeo.com/406170457/e0f410d2dd 

 

5. Wykonajcie ćwiczenia ze strony 25. 

  

Czas na przerwę - https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is  

Poruszajcie się przy wesołej piosence. 

 

 

6. Teraz przejdźcie w ćwiczeniach do strony 26 i wykonajcie zadanie 4 (po uzupełnieniu 

przepiszcie zdania do zeszytu). 

 

7. W zeszytach z j. polskiego zapiszcie: 

Lekcja 

Temat: Skrzydlaci przyjaciele. 

Pod tematem wykonajcie zad. 4 str. 26. 

 

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE:  

 

1. Otwórzcie program Paint i spróbujcie namalować wybranego polskiego ptaka. 

2. Teraz podpiszcie swojego ptaka. Naciśnijcie ikonkę „A” i przeciągnijcie ją w miejscu, 

gdzie chcecie napisać nazwę ptaka. 

 

https://vimeo.com/406170457/e0f410d2dd
https://www.youtube.com/watch?v=I2WWpt_n9Is


3. Zapiszcie nazwę. Możecie zmienić kolor czcionki, wielkość i styl. Pamiętajcie, żeby przed 

zmianą zaznaczyć wyraz. 

 

 

Tu zmieniasz wielkość                                     Tu zmieniasz kolor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadania dla chętnych: 

- Kaligrafia z j. polskiego, str. 52 ("dzi") 

- Kolorowanki on-line: https://www.kolorowankionline.net/  

- Rebusy: https://www.kolorowankionline.net/  

 

Powodzenia! 

p. Asia i p. Ola 

 

https://www.kolorowankionline.net/

