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Co wiosną słychać u zwierząt?

Na początek robimy z dzieckiem zadanie 4 z podręcznika str. 43

Rodzicu przeczytaj dziecku zagadki:

Skacze po trawie od rana, chociaż się boi bociana.

Do stawu  szybko umyka, chowa się też pod kamykiem. ..................................

Wylegując się na słońcu, w kłębuszek się zwija,

wije się wśród ściółki leśnej, syczy gdy się do niej zbliżasz.

To zygzakowata  ......................

Wygląda jak czarny guziczek, lśniący pancerzyk na grzbiecie,

ma trzy pary nóg. To jest mały  ............

Długie, cienkie nogi, lecz to nie bociany,

w mokradłach żerują, kluczem przylatują,

piękne i wyniosłe, choć to nie są pawie,

przechadzają się dostojnie , to  ........................................

Zwrócenie dziecku uwagi, że w wyrazach, które są rozwiązaniem zagadek 
występuje głoska ż.                                                                                                            
Rozmowa z dzieckiem na temat oznak wiosny (podręcznik str. 44-45)

Rozmowa z dzieckiem na temat: Jakie ptaki przylatują do nas na wiosnę?

wykorzystujemy zdjęcia z linku

https://mala275.blogspot.com/2015/08/ptaki-ktore-wracaja-wiosna-do-
polski.html

Słuchamy wiosennych odgłosów ptaków

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

https://mala275.blogspot.com/2015/08/ptaki-ktore-wracaja-wiosna-do-polski.html
https://mala275.blogspot.com/2015/08/ptaki-ktore-wracaja-wiosna-do-polski.html
https://www.youtube.com/watch?v=yiRIvZplphA


Czytanie głośne przez rodzica tekstu podręcznik str.46 -47

Rozmowa o wiosennych zwyczajach zwierząt - zwrócenie uwagi na : przyloty 
ptaków, głośny śpiew ptaków,(ptaki śpiewem wyznaczają swoje terytorium, 
samce śpiewem wabią samiczki by łączyć się w pary).                                                
Rodzaje ptasich gniazd ( z gałęzi, traw, błota, dziuple, budki na drzewach, w 
trawie).                                                                                                                               
Budzenie się zwierząt z zimowego snu ( żaby, ślimaki, zaskrońce, motyle, 
biedronki, borsuki, nietoperze, niedźwiedzie, jeże, bobry.

Zwrócenie uwagi, że nie wolno dotykać ptasich gniazd, ponieważ ptaki mogą 
takie gniazdo porzucić razem z jajkami czy pisklętami.

Ponowne przeczytanie tekstu ze str. 46 - 47.  Sprawdzenie zrozumienia tekstu.

Co krąży nad polami?                                                                                                       
Co robią niektóre zwierzęta?                                                                                           
Co robi żaba, a co robią jeże?                                                                                           
Co wyrasta spod śniegu?                                                                                                  
Co rośnie w lasach?                                                                                                            
Co pojawiło się na drzewach.

Głoskowanie i dzielenie na sylaby wyrazów zawierających głoskę ż (podręcznik 
str.46 wyrazy z lewej strony), wskazywanie miejsca położenia głoski ż.

Pisanie litery ż w zeszycie do kaligrafii str.45 , 3 linijki + 3 linijki wyrazy

Zapisanie w zeszycie w linie litery ż dużej i małej oraz wyrazów zawierających 
literę ż z podręcznika str. 46

Wykonujemy ćwiczenia polonistyczne str. 36-37

Zajęcia techniczne wykonanie skaczącej żabki

https://www.youtube.com/watch?v=UkaCiJrw-JQ

lub

https://www.youtube.com/watch?v=UkaCiJrw-JQ


edukacja matematyczna

Rozwiązujemy zadania tekstowe

https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania-w-zakresie-
10_3_293.html

Liczba 14.

Podręcznik do matematyki str.17

W zeszycie pod lekcją robimy rysunek 10 patyczków przewiązanych obok jeszcze 4 piszemy 
dwie linijki liczby 14

Zadanie 2 i 3 z podręcznika do zeszytu. Ćwiczenia matematyczne str. 22

https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania-w-zakresie-10_3_293.html
https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania-w-zakresie-10_3_293.html


Zadanie praca samodzielna

Nauczę się pięknie czytać tekst str.46, zeszyt do kaligrafii str.45 do końca

Naucz sie na pamięć wiersza na środę

Ma ją żołnierz, pasażerka
ale nie chce mieć kelnerka.
Ma też żmija, żuraw, wąż,
każda żona, każdy mąż.
Nawet stróż ma, nawet róża,
żabka mała, żabka duża.
Raz, dwa, trzy – zgadnij ty.


