
06.04.2020r – Poniedziałek

Krąg tematyczny: Przyroda budzi się do życia. 

Temat: Czy już widać wiosnę w lesie.

Edukacja przyrodnicza:

Wiosenne zmiany w przyrodzie - wiosenne zwyczaje zwierząt, rośliny kwitnące wiosną.

Otwórz podręcznik na stronie 47 i przeczytaj informacje jak wygląda wiosna w świecie 

zwierząt.  Zapisz w zeszycie kiedy rozpoczyna się kalendarzowa wiosna.

Następnie otwórz podręcznik na stronie 49 i przeczytaj informacje o tym jak wygląda wiosna 

w świecie roślin.

!!!Zapamiętaj informacje o tym, że dziko rosnące przebiśniegi, krokusy i sasanki należą 

do roślin chronionych. nie wolno ich zrywać ani niszczyć w inny sposób.

Zadanie domowe: Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 59 i 61. 

Edukacja polonistyczna:

Przeczytaj w podręczniku na str. 48 wiersz Haliny Szayerowej, pt. „Pierwsze kwiatki”. 

Następnie odpowiedz na pytania pod tekstem. Zadanie 2 - zapisz do zeszytu nazwy 

wszystkich kwiatów jakie zostały wymienione w wierszu. Jeżeli znasz jeszcze jakieś kwiaty 

wiosenne dopisz ich nazwy do tych, które znalazłeś w tekście.

Zapoznaj się także z informacją w podręczniku  na stronie 50. Zobaczysz jakich wyrazów 

należy użyć, aby opisać przebiśnieg. 

Zadanie domowe:

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 60, zapisz w zeszycie zad. 2 ze str. 50 w 

podręczniku. 

Edukacja matematyczna

Rozszerzanie zakresu liczbowego do 100.

Otwórz podręcznik do matematyki na stronie 22 i zapoznaj się z zadaniami.

Wykonując te zadania ćwiczysz liczenie dziesiątkami do 100.

Po wykonaniu tych zadań otwórz zeszyt ćwiczeń do matematyki na stronie 34-35, a następnie 

wykonaj zadania.

Zadanie domowe:

Ćwicz tabliczkę mnożenia.



Wych. – fiz.

Poniżej link, w którym znajdziesz przykładowe ćwiczenia ruchowe jakie możesz wykonac w 

domu.

https://www.youtube.com/watch?v=6zL8zd1fDZU

07.04.2020r. – Wtorek

Edukacja społeczna

Domowe porządki. 

Porozmawiaj z rodzicem w jaki sposób pomożesz  w wiosennych porządkach  w domu .  

Czasem po porządkach  znajdujemy niepotrzebne rzeczy. Co wtedy z nimi zrobić? Zastanów 

się  razem z rodzicem jak można wykorzystać niepotrzebne rzeczy, albo co można z nich 

zrobić. Swoje pomysły zapisz w zeszycie. 

Edukacja polonistyczna:

Otwórz podręcznik do języka polskiego na str. 51. Przeczytaj opowiadanie Rafała Witka, pt. 

„Szafka skarbów”. Po przeczytaniu tekstu odpowiedz na pytania znajdujące się pod nim. 

Następnie otwórz podręcznik na str. 52 i dowiedz się jak rozwijamy zdania. Zobaczysz tam 

przykłady w jaki sposób można rozwijać proste zdania tak, aby były bardziej złożone.

Zadanie domowe:

Rozwiń zdania z zad. 1 na str. 52 i zapisz je w zeszycie. Pamiętaj żeby kolorem podkreślić 

czasowniki. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania ze str. 62.

Edukacja matematyczna:

Dodawanie i odejmowanie pełnymi dziesiątkami - obliczenia w zakresie 100.

Otwórz podręcznik do matematyki na str. 23. Następnie wykonaj zadania.

Zad. 2 ze str. 23 zapisz w zeszycie. 

Zadanie domowe: 

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń do matematyki na str. 36 – 37.

Edukacja techniczna:

Wykonaj pracę z teczki artysty pt. „Pobudka jeża”, ze str. 45. Poproś rodzica o wysłanie 

zdjęcia swojej pracy do mnie na messengera lub na adres mailowy: agusia220957@onet.pl.

Zadanie dla chętnych!!! Ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne możesz razem z 

rodziną wykonać baranka z masy solnej. Przykład jak go wykonać znajdziesz w teczce artysty

na str. 49. Osoby, które wykonają baranka mogą przesłać mi zdjęcie. 

mailto:agusia220957@onet.pl
https://www.youtube.com/watch?v=6zL8zd1fDZU


06.04.2020r. – Środa

Edukacja polonistyczna:

Krąg tematyczny: Przyroda budzi się do życia.

Temat: Groźna woda.

Przeczytaj w podręczniku na str. 53-54 opowiadanie Hanny Zdzitowieckiej, pt. „Powódź”.

Odpowiedz na pytania pod tekstem. Na podstawie opowiadania powiedz rodzicowi jak 

rozumiesz to czym jest powódź. Zapisz w zeszycie odpowiedź do zadania 4 na str. 54 i 

zastanów się w jaki sposób straż pożarna i wojsko pomagają podczas powodzi.

W podręczniku na stronie 55 zostały przedstawione informacje jak pisać opowiadanie. 

Zapoznaj się z historyjka na obrazkach i przeczytaj zdania pod nimi.

Zadanie domowe:

Dokończ w zeszycie opowiadanie przedstawione na str. 55, w zeszycie ćwiczeń wykonaj 

zadania na str. 63.

Edukacja matematyczna:

Obliczenia pieniężne – wprowadzenie pojęcia grosz.

Poproś rodzica, aby pokazał Ci monety groszowe (od 1 do 50 groszy)

Następnie wykonaj zadania w podręczniku do matematyki na str. 24 – 25.

Zapisz w zeszycie informacje z ramki!!!

100 groszy = 1 złoty

100 gr = 1 zł

Zadanie 3, 4 i 7 zapisz w zeszycie. Zadanie 9 dla chętnych.

Zadanie domowe:

Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń na str. 38.


