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Edukacja polonistyczna 

-   Ćwiczymy głośne, poprawne czytanie tekstów – podręcznik cz.4 str.74 : ,,Udany spacer” 

 oraz podręcznik cz.4 str.76 : ,,Trzej lekarze”. 

-  Wyrazy z ó niewymiennym – Ćwiczenia cz.4 –zad. 1 str.67 

 -  Pisownia rz po spółgłoskach – wykonujemy w zeszycie- podręcznik cz.4 zad.4 i 5 str.70 

-  Powtórzenie części mowy- wykonujemy w zeszycie- podręcznik cz.4 zad.3 str.75 

-  Kolejność alfabetyczna - wykonujemy w zeszycie- podręcznik cz.4 zad.2 str.78 

Edukacja matematyczna 

-  Rozwiązywanie zadań tekstowych – ćwiczenia cz.4 zad.1i2 str.61, zad.1i2 str.62 

Dla chętnych:  ćwiczenia cz.4 zad.3 str.61, zad.3 str.62 

Wykonujemy w zeszycie- podręcznik cz.4 zad.1,2,3 str.71 

Dla chętnych:  wykonujemy w zeszycie podręcznik cz.4 zad.4,5,6,7,8 str.71 

Wykonujemy w zeszycie -podręcznik cz.4 zad.1, 5 str.73 

Dla chętnych:  wykonujemy w zeszycie- podręcznik cz.4 zad.2,3,4,6,7,8 str.73  

- Rozszerzenie numeracji do 100 –podręcznik cz.4 str.81, zad od 1-9 ustnie. 

Dla chętnych: wykonujemy w zeszycie podręcznik cz.4 zad.10 str.81 

Ćwiczenia cz.4 str. zad.1,2,3,4  str. 65  

 Doskonalenie mnożenia i dzielenia w zakresie 50 na stronie https://www.matzoo.pl/, 

www.math.edu.pl/,  https://szaloneliczby.pl/ 

Edukacja przyrodnicza 

-  Czytamy tekst ,, Wiosenne porządki w ogrodach i na polach” – podręcznik cz.4 str.70 ćw.1,2,3 –

ustnie. 

Dla chętnych: założenie hodowli fasoli – podręcznik cz.4 str.72 
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 - Jak się rozmnażają rośliny - przeczytaj tekst w podręczniku cz.4 str.74-75 ,,Udany spacer”. 

Polecenie- podręcznik na str. 75 1 i 2 –ustnie. 

Ćwiczenia cz.4  zad.1 str.59 

-  Sprzymierzeńcy i wrogowie roślin- przeczytaj tekst w podręczniku cz.4 str.76 ,,Trzej lekarze”. 

Polecenie -podręcznik na str. 77 1,2,3,4,5,6   – ustnie. 

Ćwiczenia cz.4 zad.1,2,3 str.63 

- Wiosenne zagadki i rebusy – podręcznik cz.4 str.78-79.Podręcznik cz.4. zad.1 str. 78 –ustnie, zad.4 

str.79 –ustnie 

Dla chętnych: podręcznik cz.4 zad.3 str. 79. 

Ćwiczenia cz.4 zad.1 str.64 

Dla chętnych: ćwiczenia cz.4 zad.2 i 3 str.64 

Edukacja  techniczna 

- Poznaj budowę kwiatu tulipana – ćwiczenia cz.4 str.60.. 

Formowanie z bibuły: słupka, pręcików, płatków, łodygi , listków. 

Edukacja muzyczna: 

Uczymy się piosenki  ,,Wstawaj! To już wiosna.”. 

  Link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=2wgSEPqkPAI 

 Słowa piosenki: 

Wiosna się budzi, zima zasypia Bo w domu czterech pór roku  

Jedno jest łóżko, jedna poduszka I jeden kubek do soku  

Gdy wiosna rześka zerwie się z łóżka I słońce wplecie we włosy 

 Zima swą głowę wtuli w poduszkę I zamknie zmęczone oczy 

 

 Aaa... Wiosna (hej, hej), hejże ho! Zielonym skrzydłem da ci w nos  

Wiosna (hej, hej), hejże ho! Zapuka w serce: Czy jest tam ktoś?  

Obudzi kotki na gałązkach Krokusy na tatrzańskich łąkach  

Sasanka mała gdzieś spod Krosna Usłyszy: Wstawaj, wstawaj, to już... 

 

 Wiosna (wiosna), hejże ho! Wstawaj, wstawaj, to już wiosna! 

 Wiosna (wiosna), hejże ho! Wstawaj, wstawaj, to już wiosna! 
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 A zima będzie sobie już spała Choć wokół będzie wiosennie 

 Bo z tego słowa zrozumie ona Jedynie - senny, sennie 

 A wiosna w sercach ogień rozpali I skończy misję skrzydlatą 

 I wtedy do nas z długiej podróży Powróci stęsknione lato 

 

 Aaa... Wiosna (hej, hej), hejże ho! Zielonym skrzydłem da ci w nos 

 Wiosna (hej, hej), hejże ho! Zapuka w serce: Czy jest tam ktoś?  

Obudzi kotki na gałązkach Krokusy na tatrzańskich łąkach 

 Sasanka mała gdzieś spod Krosna Usłyszy: Wstawaj, wstawaj, wstawaj! 

 

 A wiosna (wiosna), hejże ho! (hej, hej) Zielonym skrzydłem da ci w nos 

 Wiosna (wiosna), hejże ho! Zapuka w serce: Czy jest tam ktoś? 

Edukacja  przyrodnicza: 

- Obejrzyj film ,,Zwiastuny wiosny-rozpoznajemy wiosenne kwiaty”.  

Link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=rANDOonihZg 

Wychowanie fizyczne: 

- Potańcz w ciągu tygodnia 2-3 razy do piosenki  ,,Chocolate” 

Link do filmu:   https://www.youtube.com/results?search_query=chocolate+choco+choco 

 Polecam również ciekawe ,, Ćwiczenia ruchowe dla dzieci. Mały sportowiec w domu”.  

Link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds 
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