
Środa – 03.06.2020r. 
 

Kochani! Jesteśmy z Was bardzo dumne. Pięknie wywiązujecie się ze swoich obowiązków! Już 

niedługo czeka Was zasłużona nagroda – wakacje. Pamiętajcie o tym:) Dzisiaj odwiedzimy bibliotekę 

i porozmawiamy o książkach. Przypomnimy sobie do czego służą klawisze, które poznaliśmy podczas 

zajęć komputerowych. Zapraszam na zajęcia:) 

 

Temat: Z wizytą w bibliotece. 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: 

1. Do tej lekcji przygotujcie sobie ćwiczenia z matematyki i wykonajcie zadanie 1,2/60 oraz 4,5  
i 6/61. 

 
ZAJĘCIA RUCHOWE:  

Załóżcie wygodny strój i wykonujcie ćwiczenia https://www.youtube.com/watch?v=lJn9NDL8E8A  

Pamiętajcie o dokładności! 

 
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA: 

1.Dzisiaj porozmawiamy o książkach. Wprowadzi nas do tematu piosenka: 

https://www.youtube.com/watch?v=wnJFiwa5a8U&feature=youtu.be 

 
 

2. Wizyta w bibliotece. 

Pamiętacie, jak byliśmy na lekcji bibliotecznej w szkole? Pani Klaudia opowiedziała Wam na czym 

polega jej praca, oprowadziła po pomieszczeniu oraz pokazała, na których półkach są książki i lektury 

dla młodszych dzieci. Zachęcała do czytania, ponieważ książka jest przyjacielem każdego z Was! Na 

koniec wszyscy zostaliście zapisani do naszej szkolnej biblioteki. 
 

Dla przypomnienie krótka lekcja biblioteczna: https://www.youtube.com/watch?v=4fVJ-Qho0rE  
 

3. Do lekcji wyjmijcie elementarz i zeszyt z j. polskiego. 

 

4. Otwórzcie podręcznik na str. 38, przeczytajcie lub posłuchajcie wiersza Hanny Łochockiej 

„Książka czeka” https://www.youtube.com/watch?v=cXqwn4p3TMM 

Odpowiedzcie ustnie na pytania pod tekstem.  

 

5. Przejdźcie do str. 39. Porozmawiajcie o książkach z zad. 1. Następnie w zeszycie wykonajcie zad. 

2. 

https://www.youtube.com/watch?v=lJn9NDL8E8A
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Pamiętajcie!  

Tytuły książek zapisujemy wielką literą w cudzysłowie. Uczyliśmy się już o tym w szkole.  
Np.: „Królewna Śnieżka”, „Kot w butach”. 

 
 

6. W zeszycie z j. polskiego zapiszcie: 

Lekcja  

Temat: Z wizytą w bibliotece. 

 

Pod tematem wykonajcie zad. 2 str. 39 (z elementarza). 

 
 Czas na zasłużony odpoczynek. Posłuchajcie wesołej piosenki o molach książkowych: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ep2bb4M7llc 

 

 
PLASTYKA: 

W związku z tym, że w poniedziałek było Wasze święto dziś zrobimy sobie zajęcia plastyczne.  Na 

dzisiejszych zajęciach plastycznych przygotujemy zakładkę do książki. Możecie zainspirować się 

filmikami lub wymyślić według własnego pomysłu. Powodzenia!  

 

Zakładka do książki: 

https://youtu.be/jc-OfE8YI_4 

https://youtu.be/YFNazd8Lua8 

https://youtu.be/ajPnqLqvqqM 

https://www.youtube.com/watch?v=th3EF5TOkIk&feature=youtu.be 

 
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE: 

Dziś przypomnimy sobie klawisze, które już poznaliśmy podczas zajęć komputerowych oraz 

poznamy kilka nowych. Otwórzcie link i wykonujcie kolejno zadania. 

 
 

https://view.genial.ly/5eb041507792df0d45fed4ae/presentation-

informatyka?fbclid=IwAR3H_yIphl30AW6D4pXQhZXbPWAI9bGENuW9iFYx71o5HcM7uHUjXp

k5Aa89vq_jUR-0GOM 
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Zadania dla chętnych 

- Biblioteka – podsumowanie: https://learningapps.org/2108650 

- Ćw. polonistyczne, str. 37, zad.1 i 2. 

- Opowiadanie https://www.bajkowisko.pl/posluchaj-za-darmo/czapka-niewidka/ 

Ciekawostki i zadania związane z wodą:  

- Eksperyment https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ&feature=youtu.be  

- Czego brakuje? http://www.scholaris.pl/resources/run/id/102146  

 
 
 

POWODZENIA! 
p. Asia i p. Ola 
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