
Przez kolejne trzy dni (01-03.04) dzieci wykonują: 
 Edukacja polonistyczna  

- Jeśli dziecko ma w swojej biblioteczce bajkę „Śpiąca królewna” prosi rodzica o 
przeczytanie. Bajkę można wysłuchać na YouTube:  
https://www.youtube.com/watch?v=q32KvzMCIuw  ,  
https://www.youtube.com/watch?v=Bk-aO6uyFfQ . W podręczniku na str. 42-43 oglądamy 
ilustrację, zastanawiamy się, co wydarzyło się w 3 scenie oznaczonej znakiem zapytania. 
Jako zadanie dodatkowe można tą scenę narysować na kartce. W kartach pracy 
rozwiązujemy zadania na str. 44-45. (Podpowiedź: w zad. 1 układamy do zdań pytania: Kto 
ukłuł się w palec? W co ukłuła się królewna? oraz Ile lat spała królewna? Kto spał sto lat?) 
- Czytamy dziecku tekst na str. 44-45 podręcznika „Strach ma wielkie oczy”, rozmawiamy o 
tekście i rozwiązujemy w kartach pracy zadania na str. 47 oraz na str. 93 zad. 13, 14 
- Oglądamy w podręczniku na str. 46-47 ilustrację, czytamy tekst, podkreślamy w nim 
wyrazy, w których występuje literka „ż”. Warto obejrzeć filmiki na YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=eLANVg7IKBo ,  
https://www.youtube.com/watch?v=UnJmEvgzE1I   oraz  
https://www.youtube.com/watch?v=y2LtguWdjhE . Następnie rozwiązujemy zadania w 
kartach pracy na str. 48-49  
- Ćwiczymy czytanie tekstu w podręczniku na str. 46 oraz w kartach pracy na str. 103- 
dzielimy sobie tekst na części. 

 Edukacja matematyczna 
- Zapoznajemy się z informacjami na str. 100 podręcznika. Warto obejrzeć filmiki na 
YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=UzTuxynD6y8  
https://www.youtube.com/watch?v=AGTy_IBW_hU . Potem rozwiązujemy zadania w 
kartach pracy na str. 46-47. Uczymy się dni tygodnia. 
- Rozwiązujemy zadania w kartach pracy na str. 48-49 polegające na przeliczeniu klocków i 
zapisaniu działań oraz zadania na str. 52-53. W zadaniu 1 kolorujemy okienka z liczbami, 
które razem dają wynik 10, a potem według wzoru zapisujemy dodawanie i wykonujemy 
obliczenia. W zadaniu 2 kolorujemy te ramki z liczbami, które po dodaniu dadzą podany 
wynik (zawsze wybieramy ramkę z 10); zapisujemy działania. 
- Polecam obejrzeć filmik na YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=pN8hW4DfUtQ, 
który przedstawia dodawanie wewnątrz drugiej dziesiątki. 

 Edukacja muzyczna 
- Utrwalamy poznane piosenki, a szczególnie piosenkę "Idzie wiosna". Wykonujemy 
ćwiczenia w kartach pracy polonistycznych na str. 86. Podpowiedź: w ćw. 7 w taktach 
wpisujemy po 2 ćwierćnuty; w ćw. 8 wpisujemy po 4 ósemki; w ćw. 9 wpiujemy i 
ćwierćnuty i ósemki pamiętając, że 1ćwierćnuta to 2 ósemki; w ćw. 10 zapisujemy 
rozwiązanie rebusa. 

 Edukacja techniczna 
- Zachęcam do wykonania  "Mobila z kroplami deszczu" według instrukcji na str.46 kart 
pracy – praca nieobowiązkowa. 

 Wychowanie fizyczne 
- Kontynuujemy codzienną gimnastykę.dbamy o własne zdrowie i bezpieczeństwo – 
pamiętamy o myciu rąk. Gdy pozwala pogoda, spędzamy czas na świeżym powietrzu na 
własnym podwórku, unikając kontaktu z innymi osobami. Pomagamy  rodzicom przy 
różnych czynnościach domowych. 
 

 W razie trudności proszę o kontakt. 
 

 Od poniedziałku w telewizji polskiej ruszył blok edukacyjny. Na kanale TVP Sport w 
godz. 800- 930 lub 1230- 1400 pokazywane są lekcje dla klasy 1 – można z nich korzystać. 
 


