
Wtorek – 19.05.2020r. 

Witajcie kochani! Mam nadzieję, że jesteście już gotowi do podjęcia wyzwań. Dzisiaj poznacie nową 
literę, poćwiczycie zadania matematyczne. W planie są również muzyka. Wszystkie przybory z 
pewnością macie przygotowane, porządek na biurku jest, a więc zaczynamy!!!

Temat: Ptasi koncert.

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 (data)
Temat: Ważymy.

Pod tematem wykonajcie zad. 1 str. 38. (Pamiętajcie o obliczeniach i odpowiedzi).   Następnie 
zapiszcie zad. 4 str. 38 i wykonajcie obliczenia. 

3. Teraz czas na przerwę. Dzisiaj gimnastyka i taniec: https://www.youtube.com/watch?
v=XfHqcTiNp1Y

4. Do kolejnen lekcji będzie Wam potrzebny podręcznik, ćwiczenia i zeszyt do edukacji 
polonistycznej.

5. Owórzcie podręcznik na str. 22-23. Spójrzcie na ilustracje i opiszcie co na niej widzicie. Czy 
potraficie nazwać ptaki i drzewa?

6. Dzisiaj poznamy dwuznak „dź”. Dla przypomnienia dwuznak – dwie litery, ale jedna głoska. 
Następnie przeczytajcie lub posłuchajcie tekstu ze str. 22. Odszukajcie w tekście wyrazy z „dź”, 
przeczytajcie je i odpowiedzcie na pytania:
- Jaki jest wiosenny las?
- Co robią złote wilgi?
- Co słychać w oddali?

7. Spójrzcie jak poprawnie należy napisać literę dź – zwróćcie uwagę na kierunek pisania oraz na 
sposób łączenia liter: https://www.youtube.com/watch?v=wnVOid4kTI0 

8. Otwórzcie ćwiczenia do edukacji polonistycznej i wykonajcie str. 23.

9. Czas na krótką przerwę. Wykonajcie kilka podskoków oraz pajacyków. 
Posłuchajcie jakie odgłosy słychać w lesie https://www.youtube.com/watch?v=cXDrSQJfMqo   
Przyjemnie prawda?:) 

10. Otwórzcie ćwiczenia na stroni 24 i wykonajcie ćwiczenie 3.

11. W zeszycie do j. polskiego zapiszcie:
Lekcja (data)
Tamat: Ptasi koncert.

Pod temetem przyklejcie karteczkę z literą dź, pokolorujcie schemat. 

https://www.youtube.com/watch?v=cXDrSQJfMqo
https://www.youtube.com/watch?v=wnVOid4kTI0
https://www.youtube.com/watch?v=XfHqcTiNp1Y
https://www.youtube.com/watch?v=XfHqcTiNp1Y


Muzyka
Wykonajcie dowolny instrument perkusyjny lub ekologiczny. Możecie skorzystać z podpowiedzi 
lub wykonać swój autorski pomysł.

Kij deszczowy: https://www.youtube.com/watch?v=xIUNHJDonAY 
Bębenek: https://www.youtube.com/watch?v=qN5k2mip8WE 
Marakasy: https://www.youtube.com/watch?v=j8AcriiK5n0 
Tamburyn z kapsli: https://www.youtube.com/watch?v=jJ2SJiP7gyA 
Gitara: https://www.youtube.com/watch?v=GXixu3_Snuk&t=135s 

Na wykonanie zadania macie czas do piątku – 22.05. Z niecpierpliwością czekam na Wasze zdjęcia.
Milej pracy:) 

Zadania dla chętnych
Kaligrafia polonistyczna str. 52 ("dź").
Ćwiczenia polonisyczne, str. 24/4.
Matematyka_karta pracy
Eksperymenty: https://www.youtube.com/watch?v=wZ1Rb9P734I&feature=youtu.be
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