
Przez kolejne trzy dni (06-08.04) dzieci wykonują: 
 

 Edukacja polonistyczna  
W podręczniku i kartach polonistycznych przechodzimy do tematyki świątecznej. Zanim 
rozpoczniecie pracę obejrzyjcie na YouTube filmiki: https://www.youtube.com/watch?v=r-
to1UXYMUA  ,  https://www.youtube.com/watch?v=PSMcPXs-1vM  ,  
https://www.youtube.com/watch?v=hWVwbiJw2g8   
-  W podręczniku na str. 76-77 oglądamy ilustrację i czytamy dziecku tekst „Wesołe jajko”. 
W kartach pracy rozwiązujemy zadania na str.74-76 (ćw. 5 zawiera dwuznak „dz”, więc 
pomagamy dziecku przeczytać). 
- W podręczniku na str. 79 czytamy tekst (pomagamy, gdyż tekst zawiera dwuznak „rz”). 
Pomysł baranka można wykorzystać przygotowując posiłek. Potem rozwiązujemy zadania 
w kartach pracy na str. 78-79. W ćwiczeniu 4 rysujemy pisanki po śladzie i je kolorujemy. 
Wycinanka została w szkole, więc ćwiczenia nie da się wykonać zgodnie z poleceniem. 
- W podręczniku na str. 80-81 oglądamy ilustrację i czytamy dziecku wiersz „Śmigus”. 
Rozwiązujemy w kartach pracy zadania na str. 80-83. 
- Doskonalimy czytanie tekstów zadanych w poprzedniej informacji. W przerwie 
świątecznej proszę przeczytać lekturę „Jak Wojtek został strażakiem” Czesława 
Janczarskiego – jeśli dziecko ma w biblioteczce. Książkę można wysłuchać na YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=ekdjdzPZ_hg  
 

 Edukacja techniczna 
- Wykonujemy wielkanocne pisanki – technika dowolna, z dostępnych materiałów.  
- Dla chętnych „Koszyczek wielkanocny” - instrukcja wykonania na str. 77 w kartach pracy. 
Czekam na zdjęcia prac. 
 

 Edukacja matematyczna 
- W kartach matematycznych na str. 52-53 rozwiązujemy zadania z treścią (Podpowiedź:W 
zad. 2 i 3 zapisujemy dodawane liczby w takiej kolejności aby dwie pierwsze dały 10, czyli: 
6+4+7= , 7+3+6=). 
Rozwiązujemy zad. 1 na str. 55 – liczby na kartach dodajemy i wpisujemy wynik. 
Rozwiązujemy także zadania dodatkowe na str. 81. 
 

 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 w 
przygotowaniach do świąt, robimy porządki. 
 

 W razie trudności proszę o kontakt. 
 

Wychowawca  Katarzyna Duran 
 


