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Witam Was moi Mili, witam Rodziców! 
 

Kochani, dużymi krokami zbliżają się święta majowe i chciałabym zaproponować Wam pracę  plastyczną pt.„ Moja ulubiona 

legenda polska”. Znacie na pewno  LEGENDĘ O SMOKU WAWELSKIM, LEGENDĘ O SYRENCE WARSZAWSKIEJ. 
Jeśli chcielibyście poznać inne legendy, to możecie skorzystać z materiałów zespołu świetlicowego (nauczanie zdalne) lub z 

Internetu, oczywiście z pomocą Rodziców. 

W materiałach zespołu świetlicowego z dnia 17.04  możecie znaleźć i posłuchać legendę pt. „ ZŁOTA 

KACZKA” 
Praca może być płaska A4 lub przestrzenna, wykonana dowolną techniką /farby, papier kolorowy, materiał, pastele, wełna, 

plastelina/ według  własnego  pomysłu. 

Zachęcam Was do wykonania pięknej pracy plastycznej. 
Z  nadesłanych  przez Was prac utworzymy piękną wystawę na stronie internetowej naszej Szkoły. Zachęcam Was mocno, a 

na zdjęcia czekam do 30 kwietnia (do czwartku). 

Powodzenia! 

 

 

Temat: Wprowadzenie dwuznaków Sz, sz na podstawie wyrazów Szczepan, szelki. Wprowadzenie                

dodawania z przekroczeniem progu dziesiątkowego w zakresie 20. 

 

Edukacja polonistyczno – społeczna: 

 

Zabawy z sz – ćwiczymy słuch. 

 

Rozwiąż zagadkę: 

 

Co to za głoska? 

Szafa ma ją na początku, wyraz kosz na końcu i słychać ją w środku słowa uszko. 

 

Teraz posłuchaj wierszyka czytanego przez rodzica. Kiedy usłyszysz wyraz zawierający głoskę 

sz klaśnij w ręce. 

 

Szara myszka w szafie mieszka, a na imię ma Agnieszka. 

Ma w szufladzie trzy koszule, kapelusze, szelki, sznurek. 

Grywa w szachy, pisze wiersze, tuszem robi szlaczki pierwsze. 

Chętnie szynkę je i groszek, kaszę, gulasz, gruszek koszyk. 

 

Otwórz Podręcznik polonistyczny str.44 

 

DWUZNAK SZ -to dwie litery, ale tylko jedna głoska. 

Zapisujemy 2 litery, ale słyszymy 1 głos. 

 

zad.1 

Przeczytaj ze Szczepanem sylaby zapisane na szlaczkach – str.44. 

Czytaj uważnie kilka razy, najpierw wolno, potem coraz szybciej. BRAWO! 

 

Zad.2 

Przyjrzyj się obrazkom. Opowiedz, jak Szczepan spędza wolny czas. 

 

Otwórz Zeszyt do kaligrafii str. 64  zad. 1, 2. 

 

Poćwicz ze Szczepanem pisanie dwuznaków Sz, sz. Pokoloruj szalik. 



 

Czas na ruch: 

Zrób 10 pajacyków, 5 skłonów w przód, 5 przysiadów. Ćwiczenie możesz powtórzyć. 

 

Edukacja matematyczna: 

 

Dzisiaj poznasz nowy sposób dodawania liczb  w zakresie 20. 

 

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

 

Otwórz  Podręcznik matematyczny str.40. 

 

Razem z rodzicem przeczytaj głośno zad.1 

Spróbuj odpowiedzieć , jak liczyła Lenka, a jak liczył Adam. 

 
Lenka liczyła tak: 

 

9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13 

              10 

 

zad.2   Przepisz działania i dokończ obliczenia w zeszycie. Licz tak jak Lenka. 

             9+5=9+1+4=10+4=14 

             8+6= 

 

zad.3  dla chętnych(dodatkowe) 

 

                                                                           pozdrawiam, p. Roma Wojtuś 

 

Religia: 

 

 

Witam serdecznie ! 

 Jezus po zmartwychwstaniu spotykał się ze swoimi uczniami i uczennicami. 

Wyjaśniał im wszystko o swojej męce ,śmierci i zmartwychwstaniu. Mówił,że On zawsze będzie 

blisko ludzi na ziemi. Razem z Nim ludzie będą odwracać się od zła i postępować dobrze. A Bóg 

przebaczy im grzechy. Pan Jezus 40 dnia po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba .Pozostał wśród 

nas w rodzinie dzieci Bożych,czyli Kościele. 

 

W modlitwie, szczególnie wieczorem,podziękuj Bogu za życie, zdrowie,za rodziców i rodzeństwo. 

 

                                                                                 p. Katechetka Małgorzata Wąsowicz 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

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

