
Środa 15.04.2020r. 

Temat: Szukanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego wiosną ptaki wracają do kraju? Inspirowane 

wierszem Ewy Szelburg-Zarembiny „Wiosna idzie”. Nauka piosenki „Przyleciały bociany”. Mnożenie i 

dzielenie jako działania wzajemnie odwrotne. 

Edukacja przyrodnicza 

 Zapoznaj się z tekstem Ewy Szelburg-Zarembiny „Wiosna idzie”-Elementarz str.54 

 Na podstawie tekstu dokończ zdanie i zapisz je w zeszycie. 

Wiosną wracają z ciepłych krajów………………………… 

 Znajdź fragment w Elementarzu (str.55) , w którym wymienione są powody powrotu ptaków 

wiosną do naszego kraju. Przepisz ten fragment do zeszytu. 

Edukacja polonistyczna 

 Wykonaj cwiczenie1, 2, 3/48 – Kolorowe ćwiczenia 

Edukacja muzyczna 

 Wysłuchaj piosenki i spróbuj razem zaśpiewać 

               https://www.youtube.com/watch?v=tN-kM-gX0Vs 

Edukacja matematyczna 

 Wykonaj w zeszycie zadanie 2/56- Elementarz 

 Wykonaj ustnie zadanie 3, 4, 5/56 - Elementarz 

 Wykonaj ćwiczenie 1, 2 /50- Kolorowe ćwiczenia 

Czwartek 16.04.2020r. 

Temat: Pisownia wyrazów z dwuznakiem ch wymiennym na sz. Mnożenie i dzielenie: 2x9, 9x2, 18:2. 

Edukacja polonistyczna 

 Przepisz do zeszytu regułkę z Elementarza str.59. 

 Wykonaj ustnie zadanie 1/59- Elementarz 

 Wykonaj zadanie 2/ 59-Elementarz 

 Wykonaj ćwiczenie 1, 2, 3, 4/ 52- Kolorowe ćwiczenia 

Edukacja matematyczna 

 Wykonaj ćwiczenie1, 2, 3, 4/51- Kolorowe ćwiczenia 

Piątek 17.04.2020r. 

Temat: Dlaczego ptaki mogą latać? Czytanie legendy o bocianach inspirowanej wierszem Grażyny 

Lech „Legenda o królowej Bonie i bocianach”. Praca techniczna „Powracające bociany”. Mnożenie i 

dzielenie: 3x9, 9x3, 27:3, 27:9. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

Edukacja przyrodnicza 

 Przeczytaj tekst „Skąd się wzięły ptaki?”-Elementarz str.58. 

Edukacja polonistyczna 

 Przepisz do zeszytu regułkę z Elementarza str.61 

 Przeczytaj zdania pod obrazkami ze str.61(Elementarz), podkreśl ołówkiem wyrazy 

zawierające sch 

 Wykonaj zadanie 2/61- Elementarz 

 Wykonaj ćwiczenie 1,2 /53 

 Zadanie dodatkowe- ćwiczenie 3/53 

 Poćwicz czytanie ze zrozumieniem na podstawie tekstu z Elementarza (str.60). Zastanów się nad 

odpowiedziami do pytań znajdujących się pod legendą. 

Edukacja techniczna 

 Wykonaj pracę – polecenie w ćwiczeniu 2/49- Kolorowe ćwiczenia 

Edukacja matematyczna 

 Wykonaj ustnie zadanie3 i 4/62- Elementarz 

 Wykonaj cwiczenie1/54- Kolorowe ćwiczenia 



Poniedziałek 20.04.2020r. 

Temat: Mnożenie i dzielenia: 4x9, 9x4, 36:4, 36:9. Poznanie zwyczajów bocianów na podstawie 

tekstu „Mój kalendarz pobytu w Polsce”. Pisownia wyrazów z dwuznakiem ch na końcu wyrazów. 

Wyjątki.  

Edukacja matematyczna 

 Wykonaj ustnie zadanie 1,3,4 /63 – Elementarz 

 Wykonaj ćwiczenie 1, 2 ,3 ,4 /55 – Kolorowe ćwiczenia  

Edukacja polonistyczna 

 Zapisz w zeszycie regułkę ze strony 66 z Elementarza 

 Przeczytaj wierz „Chomik Michała” – str. 66 

 Wykonaj zadanie 3/66 – Elementarz  

 Wykonaj ćwiczenie 1 i 2/56 – Kolorowe ćwiczenia  

Edukacja przyrodnicza  

 Zapoznaj się z kalendarzem bocianów- Elementarz strona 64 i 65. Poćwicz czytanie 

Wtorek 21.04.2020r.  

Temat: Mnożenie i dzielenie: 5x9, 9x5, 45:5, 45:9. Opisywanie bociana według planu. Rysowanie 

bociana. Tworzenie komiksu. Ćwiczenia z przyborami nietypowymi. 

Edukacja przyrodnicza 

 Czytanie informacji o bocianach- Elementarz str. 68 

 Opisywanie bociana według planu zawartego w ćwiczeniu 1/69 (Elementarz ) 

Edukacja polonistyczna 

 Praca dodatkowa-uzupełnianie komiksu zdaniami z ramki- dodatkowe ćwiczenia „Czytam i 

piszę” str. 60 i 61 

Edukacja matematyczna  

 Rozwiąż ustnie zadanie 2, 3 i 4/67 -  Elementarz 

 Wykonaj ćwiczenie 1/57 -  Kolorowe ćwiczenia  

Edukacja plastyczna  

 Narysuj w zeszycie bociana  

Środa 22.04.2020r.  

Temat: Rozmowa o wiosennych pracach pielęgnacyjnych w ogrodach i na polach inspirowana 

tekstem Grażyny Lech „Wiosenne porządki w ogrodach i na polach”. Nauka piosenki czarodziejskie 

nasionko. Rozwiązywanie zadań złożonych. 

Edukacja matematyczna  

 Wykonaj w zeszycie zadanie 1 i 5 /71 – Elementarz  

 Wykonaj ustnie zadnie 2,3,4/ 71 – Elementarz  

 Do zadania 6/71 (Elementarz) wykonaj rysunek pomocniczy i napisz działanie- zapisz 

wszystko w zeszycie  

Edukacja przyrodnicza  

 Przeczytaj tekst „Wiosenne porządki w ogrodach i na polach” – Elementarz str. 70 

 Wypisz z tekstu do zeszytu wyrazy z rz po literach spółgłoskowych  

Edukacja muzyczna  

 Wysłuchaj piosenki „Czarodziejskie nasionko” i spróbuj ją razem zaśpiewać  

Czwartek 23.04.2020r.  

Temat: Skąd się biorą rośliny. Rozwiązywanie zadań złożonych.  

Edukacja matematyczna 

 Wykonaj w zeszycie zadanie 1 i 5/73 – Elementarz  

 Rozwiąż zadanie 2 i 6/73 – Elementarz. Rozwiązane zadania zapisz w zeszycie  



Edukacja przyrodnicza  

 Załóż hodowlę fasoli- Jak to zrobić, znajdziesz instrukcję w Elementarzu str.72 

 

Piątek 24.04.2020r. 

Temat: Rozmowa o cyklu rozwojowym rośliny inspirowana opowiadaniem Laury Łącz „Udany 

spacer”. Poznanie budowy kwiatu. Rozwiązywanie zadań złożonych. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. 

Pisownia wyrazów z ch i h. 

Edukacja przyrodnicza 

 Przeczytaj tekst „Udany spacer” Elementarz str. 74 i 75 

 Wykonaj ćwiczenie 1/59 – Kolorowe ćwiczenia  

 Narysuj w zeszycie, jak zbudowany jest kwiat (podpowiedź znajdziesz w kolorowych 

ćwiczeniach na stronie 60)  

Edukacja polonistyczna  

 Z tekstu „Udany spacer” (Elementarz strona 74 i 75) Wypisz po pięć: rzeczowników, 

czasowników, przymiotników i przysłówków. 

 Wykonaj ćwiczenie 1/62 – ćwiczenia dodatkowe „Czytam i piszę” 

Edukacja matematyczna 

 Rozwiąż ćw.1, 2, 3/61 – Kolorowe ćwiczenia  

 Zadanie dla chętnych –ćw. 3/61 – Kolorowe ćwiczenia  
 


