
 
Dzień dobry! 
Jak Wam minął weekend? Odpoczęliście troszkę? Przypominamy Wam, że dziś Święto Mamy !             
Kto nie złożył do tej pory życzeń niech się spieszy! Dziś będzie sporo się działo. Same ciekawe                 
rzeczy przed Wami!  Gotowi? 
Zaczniemy od rozruszania mięśni, bo, jak wiecie, ruch to podstawa zdrowia. Układ, jaki na dziś               
mamy dla Was, jest wyjątkowy - pozwala rozćwiczyć wiele partii mięśniowych, jest energetyczny             
przez swoje tempo i powtarzalność elementów. Na pierwszy rzut oka dość trudny, ale po              
przetańczeniu 2-3 razy okazuje się prostszy, a naprawdę działający. Chłopaki - sportowcy, dla             
Was szczególnie wartościowy, bo pozwala na świetne rozgrzanie mięśni. 

● https://www.youtube.com/watch?v=zDPsJ3ECaTI 
Zasapaliście się odrobinkę? To dobrze😄 Teraz napijcie się wody i skupcie na czekającej Was               
pracy. 
Dziś przygotowałyśmy dla Was wiadomości o prawach dziecka.Zanim jednak będziemy cos           
czytać nt. Temat w podręczniku zobaczcie uważnie filmik: 

● https://www.youtube.com/watch?v=dThbJhxoE2Q 
I napiszcie w zeszycie o jakich uczuciach była w nim mowa? Popatrzcie również na minki dzieci                
i spróbujcie takie zrobić; 

● https://wordwall.net/pl/resource/1117161/uczucia 
Teraz dopiero otwórzcie podręczniki na str 50-51 i przeczytajcie wiersz pt. “O prawach             
dziecka”.Wykonajcie ilustrację w zeszycie do wybranego prawa dziecka i nauczcie się go na             
pamięć (str 51 ćw 3).Napiszcie również odpowiedź na pytanie :  

● Kto nam może pomóc ?- instytucje i ludzie stojący na straży prawa np. : rodzina,               
wychowawca, pedagog i kto jeszcze dopisz (3)............... 

● O czym powinniśmy jeszcze pamiętać? (o obowiązkach! ) napisz jakie masz obowiązki            
w domu w czasie nauki zdalnej? (3)......... 

Przerwa- łapiemy oddech po ciężkiej pracy umysłowej i wykonujemy ćwiczenia: 
10 brzuszków,  10 głębokich wdechów  
Teraz przed Wami zadania z matematyki. Otwieramy zeszyt i rozwiązujemy kilka zadań z             
treścią: 

1. Zosia przyniosła z parku 60 kasztanów. 12 kasztanów dała tacie, a z pozostałych 
zrobiła takie ludziki. Ile ludzików zrobiła? 

 
Postaraj się zrobić do zadania rysunek, działanie i odpowiedź. 

2.  Jaka jest cena pary skarpet ? 

 
         Oblicz i napisz odpowiedź. 
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                                       I to już wszystko na dziś. 😁. Na razie, pa pa! 
         Wasze Panie:  Basia i Iza 

 
 
 
 
 


