
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA –  04 – 08 MAJA 2020 ROKU 

WSZYSTKIE INFORMACJE W WERSJI DLA DZIECI ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM 

https://padlet.com/annanoworzyn/li91tkqlfqfm3xcm 

 

PONIEDZIAŁEK,  4 MAJA 2020 ROKU  

Edukacja polonistyczna, społeczna, przyrodnicza  

1) Proszę przeczytać z  podręcznika do języka polskiego ze strony 64  - wiersz Jana Brzechwy 

pod tytułem: "Kwoka". 

2) Proszę ustnie odpowiedzieć na pytania znajdujące się pod tekstem. 

3) Proszę otworzyć ćwiczenia do języka polskiego na stronie 55 i zrobić ćwiczenie 1, 2 z tej 

strony oraz 3, 4 ze strony 56. 

4) Ćwiczenia interaktywne: „przeciwieństwa”. 

 

Edukacja matematyczna  

Rozwiąż zadania znajdujące się na karcie pracy: „Grafy, drzewa”  umieszczonej  na padlecie. 

Jeżeli nie możesz wydrukować, proszę przepisać do zeszytu przedmiotowego.  

  

WTOREK,  5 MAJA 2020 ROKU  

Edukacja polonistyczna, plastyczna, społeczna  

1) Proszę otworzyć podręcznik do języka polskiego na stronie 65 i ustnie odpowiedzieć na: 

zadanie 1 

(Przeczytaj zdania. Na podstawie wiersza "Kwoka" J. Brzechwy powiedz, które są prawdziwe). 

Zadanie 2 Proszę przepisać  do zeszytu z języka polskiego 

wszystkie przykłady:  

1 miś - 2 misie 

1 łoś - 2 łosie 

1 struś - 2 strusie 

Zadanie  3 proszę zrobić ustnie, 

2) Proszę otworzyć ćwiczenia do języka polskiego na stronie 57 i zrobić ćwiczenie 1, 2, 3  z tej 

strony oraz 4 i 5  ze strony 58. 

3) Proszę  nauczyć się płynnie czytać tekst z podręcznika do języka polskiego ze strony 67 pod 

tytułem "Fantazja". 

Edukacja matematyczna  

KODOWANIE  

Proszę uzupełnić kartę pracy. 

Uwaga, jeżeli ktoś nie może wydrukować, proszę napisać (w zeszycie do matematyki) liczby 

nieparzyste, po których musiała iść żabka, aby dostać się do stawu.  

 

https://padlet.com/annanoworzyn/li91tkqlfqfm3xcm


Edukacja muzyczna 

Nauka piosenki: „maszeruje wiosna”. 

 

5) ŚRODA,  6 MAJA 2020 ROKU  

Edukacja polonistyczna, plastyczna, społeczna  

1) Wprowadzenie liter ć, Ć na oznaczenie głoski miękkiej. 

2) Proszę przeczytać tekst z podręcznika do języka polskiego ze strony 68. 

3) Proszę otworzyć ćwiczenia do języka polskiego na stronie 59 i zrobić ćwiczenie 1, 2, 3 z tej 

strony. 

4) Utrwalamy grafomotorykę. Wykonaj ćwiczenia z kaligrafii 

(jeżeli nie można wydrukować proszę przepisać do zeszytu). 

Edukacja matematyczna  

Rozwiąż zadania znajdujące się na karcie pracy umieszczonej  na padlecie. 

 

CZWARTEK,  7 MAJA 2020 ROKU  

Edukacja polonistyczna 

1. Wprowadzenie zapisu spółgłoski miękkiej ci, Ci. 

2. Proszę przeczytać tekst z podręcznika do języka polskiego ze strony 69. 

3. Utrwalamy grafomotorykę. Wykonaj ćwiczenia z kaligrafii 

(jeżeli nie można wydrukować proszę przepisać do zeszytu). 

4. Proszę przeczytać tekst "Co oni lubią robić?" z podręcznika do języka polskiego ze strony 70. 

5. Proszę ustnie odpowiedzieć na pytania pod tekstem (podręcznik strona 70). 

 

Edukacja matematyczna 

Rozwiąż zadania znajdujące się na karcie pracy: „Zegary”  umieszczonej  na padlecie. 

Jeżeli nie możesz wydrukować, proszę przepisać do zeszytu przedmiotowego.  

Dla chętnych: 

Ćwiczenia interaktywne na ć, ci. 

 

 

PIATEK,  8 MAJA 2020 ROKU  

Edukacja polonistyczna 

1) Proszę przeczytać tekst "Kto się tak kłóci?" z podręcznika do języka polskiego ze strony 72. 

2) Proszę ustnie odpowiedzieć na pytania pod tekstem (podręcznik strona 72). 

3) Wizyta w teatrze: Przyjrzyjcie się ilustracjom na stronie 73 i zróbcie  ćwiczenie 1 (ustnie) i 2 

(w zeszycie) z tej strony. 



4) Dla chętnych: Zobacz spektakl pod tytułem: "Baśń o trzech konikach"  - dwa akty. Od około 

22 minuty, krótka lekcja teatralna (pokaz lalek), następnie akt II. 

5) Dla chętnych: Interaktywne ćwiczenia; „W świecie teatru”. 

Edukacja plastyczna 

Wykonaj pracę abstrakcyjną na dowolny temat. 

 

Edukacja matematyczna 

Rozwiąż zadania znajdujące się na karcie pracy  umieszczonej  na padlecie. 

Jeżeli nie możesz wydrukować, proszę przepisać do zeszytu przedmiotowego.  

 

 


