
Poniedziałek 25 maja 2020r 

 

Temat dnia: Szczęśliwa rodzina 

Edukacja polonistyczna  

Temat:  Zabawy z poezją – czytamy wiersz Muzyka domowego ogniska. Szukamy zwrotek, 

rymów i refrenu. Czy już potrafię. 

 

 

Chciałabym abyście samodzielnie wykonali w ćwiczeniach polonistycznych zadania na str. 

28-29 i przesłali mi zdjęcie.  

 

Przeczytajcie  wiersz D. Ślepowrońskiej Muzyka domowego ogniska. Przeanalizujcie pytania 

pod wierszem. Podręcznik str. 50-51 

W wierszu odszukajcie rymy: 

Ranki-czytanki 

Przetyka-muzyka 

Trzeba-chleba 

Zabawy-wyprawy 

Pokąsa-pląsa 

Blisko-wszystko 

Rękę-piosenkę 

Rymy to zawsze ostatnie wyrazy w wersie. 

 

Wiersz ten składa się z 6 zwrotek, które są oddzielnie zapisane- sprawdź sam! 

 

W ćwiczeniach wykonajcie zadania na str. 30-31, Rozwiązanie do zadania 1 napisałam 

powyżej. 

 

W zadaniu 4 przeczytajcie zdania i przepiszcie  je obok odpowiednich ilustracji. Bez 

polecenia – Narysujcie na kartce z bloku…..  

 

Edukacja matematyczna 

Temat: Obliczenia pieniężne i wagowe. Czy już potrafię. 

Chciałabym abyście samodzielnie wykonali w ćwiczeniach matematycznych zadania na str. 

58-59. 

Zadanie 4 mogę zrobić wspólnie z Wami, także kto będzie chciał zrobić je wspólnie ze mną 

proszę o informację i umówimy się na połączenie na Messenger lub Watsapa. Chętni mogą 

zadanie wykonać samodzielnie.  Prześlijcie mi zdjęcie  

 

W podręczniku matematycznym przeanalizujcie zadania na str. 62. 

W  ćwiczeniach wykonajcie zadani 1 na str. 61 obliczcie za pomocą mnożenia ile kg ryb 

złowili rybacy.  

 

Edukacja przyrodnicza 



Temat: Wykorzystywanie wody przez człowieka – transport wodny 

W podręczniku matematycznym na str.60-61 przeanalizujcie pytania do ilustracji, związane z 

transportem wodnym.  

 

Obejrzyjcie: 
https://www.youtube.com/watch?v=5vHCj3eJ_K8 

https://www.youtube.com/watch?v=n2eFyx4nuxU 

W ćwiczeniach matematycznych wykonajcie zadania na str. 60 

 

Edukacja plastyczna 

Temat: Laurka dla mamy. Kwiat serce 

 

Jutro 26 maja obchodzimy święto mam. Wykonajcie Laurkę według instrukcji w filmie, 

wpiszcie życzenia i wręczcie juto Waszym ukochanym mamusią.  

Zamiast rurki – użyjcie np. słomki do napoi, patyk, kredkę to co macie       

 

https://www.youtube.com/watch?v=NJ49eFzGaQc 

Prześlijcie mi zdjęcie. 

W ćwiczeniach polonistycznych samodzielnie ułóżcie życzenia dla mamy, korzystając z 

wyrazów 

w ramce . Możecie je zapisać na laurce.  

 

 

Wychowanie fizyczne: 

Wykonajcie ćwiczenia o których mowa w piosence: 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

https://www.youtube.com/watch?v=5vHCj3eJ_K8
https://www.youtube.com/watch?v=n2eFyx4nuxU
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