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Witajcie moi Drodzy, witam Rodziców! 

 

Temat: Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu- utrwalenie poznanych liter. Oto wyzwania – utrwalenie 

dodawania i odejmowania liczb. 

 

Edukacja polonistyczna: 

 

Zabawy z literami i wyrazami. 

 

Ułóż zdrobnienie do podanych wyrazów: 

czajnik( np. czajniczek), czapka, szalik, klucz, szczotka, warkocz, czekolada,, kosz, szafa 

 

Posłuchajcie: 

Płynie statek załadowany towarami, których nazwy zaczynają się dwuznakiem sz lub cz. 

Wymyśl jak najwięcej wyrazów rozpoczynających się tymi literami. 

 

Otwórz Ćwiczenia polonistyczno- społeczne str. 42-43  zad. 1, 2 

 

W zad. 2 trzeba wpisać liczbę sylab, głosek, liter. 

 

przykład: 

czekolada – 4 sylaby, 8 głosek, 9 liter 

 

Dlaczego jest więcej liter niż głosek? 

 

W wyrazie czekolada występuje dwuznak cz ( zapisujemy dwie litery, ale słyszymy 

jedną głoskę). 

 

Literę piszę i widzę. 

Głoskę mówię i słyszę. 
 

Czas na ruch:  Zatańcz razem z boćkiem i żabką. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg 

 

 

Edukacja matematyczna: 

 

Otwórz Podręcznik matematyczno- przyrodniczy str.42 

 

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa1-podr-mat-2/mobile/index.html#p=45 

 

str. 42 zad.1, 2, 3 

 

Poproś rodziców o przeczytanie poleceń. Jeżeli potrafisz, przeczytaj samodzielnie. 

Obliczenia do zadań napisz w zeszycie w kratkę. 

Napisz w zeszycie dzisiejszą datę ( poproś rodziców o pomoc). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DwwpCoM0sHg
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa1-podr-mat-2/mobile/index.html#p=45


Pod spodem napisz rozwiązanie zadań. 

 

Zdjęcie wykonanych w zeszycie zadań  wyślij do mnie . 

 

Zadania dodatkowe dla chętnych str. 43 ( cała strona). 

 

 

 

Kochani! 

 

W maju będziemy obchodzić Święta Narodowe: 1 maja – Święto Pracy, 2 maja – 

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja. 
 

Posłuchajcie piosenek: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yX 

 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

 

 

Zajęcia komputerowe: 
 

https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_111_p1.html?v=722 

 

-kliknijcie w chmurkę po lewej stronie 

-zobaczycie dwa zielone paski, na pierwszym z lewej kliknijcie obrazek z ptaszkiem 

(Blok 26. Nasza ojczyzna) 

-następnie na pasku obok kliknijcie w obrazek z kostką (Temat 131.Symbole Polski) 
 

 

Drodzy moi, przed nami długi weekend. Jest to dla Was czas odpoczynku. Przez cały 

czas pracujecie sumiennie i pięknie wykonujecie wszystkie zadania. Świadczą o tym 

przesyłane zdjęcia. 

 

                       Serdecznie wszystkich pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo. 

 

                                                                   Wychowawczyni -Roma Wojtuś 
 

 

Religia 

 

Witam serdecznie ! 

Maryja prawie zawsze przedstawiana jest z Dzieciątkiem Jezus w ramionach, ponieważ 

kocha Jezusa ,a Jezus kocha swoją Matkę. 

Cały maj to święto Matki Bożej, to imieniny najlepszej z matek. 

Matka Boża widzi nasze starania i najbardziej cieszy się gdy kochamy Jej Syna 

naśladujemy Go w dobroci dla innych. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8lbwWF7yXo
https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_WIOSNA_1_3_22_111_p1.html?v=722


Jeśli będziesz na spacerze,czy w ogródku nazbieraj kwiatki na mały bukiecik dla Matki 

Bożej. 

Naucz się na pamięć słowa pieśni: 

 

Maryjo ja Twe dziecię , 

o podaj mi swą dłoń, 

od złego mnie w tym świecie, 

od grzechu Matko chroń. 

 

Bądź z nami w każdy czas, 

wspieraj i ratuj nas, 

Matko,Matko, 

bądź z nami w każdy czas. 
 

 

Jest to zadanie na cały tydzień. 
 

                                                          Pozdrawiam, Katechetka Małgorzata 


