
Dzień dobry  

Witam Was w kolejnym tygodniu pracy. Jak minęły Wam sobota i niedziela? Co robiliście ciekawego?  

 

Dzisiaj będziemy zastanawiać się nad ważnym tematem:  

 Jaki jest sens zakupów?  

 Co to jest zachcianka i co to jest potrzeba? Spróbujemy również odpowiedzieć sobie na 

pytanie – czym się różnią od siebie?  

Poza tym będziecie nadal ćwiczyć wykonywanie obliczeń pieniężnych. 

Zanim przystąpicie do pracy, chcę abyście wiedzieli, że przy ocenie Waszej wiedzy, umiejętności oraz 

aktywności będę brać pod uwagę: 

 Sprawność czytania; 

 Poprawność ortograficzną i kaligraficzną zapisu odpowiedzi w zeszytach ćwiczeń; 

 Poprawność w rozwiązywaniu zadań matematycznych; 

 Oryginalność wykonania pracy plastyczno-technicznej (liczą się ciekawe pomysły); 

 Waszą aktywność i zaangażowanie. 

Wasze zadania na dziś: 

1. Przeczytajcie uważnie tekst pt. „ Kup mi, kup!” z cyklu „Listy od Hani i Henia”. 

2. Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

 Dlaczego Henio nie był zadowolony z zakupów? 

 Jak rodzice „zaszaleli” z okazji zbliżających się urodzin siostry Henia? 

 Czy zakupy były udane? 

 Jak Henio spędził wieczór ze swoją rodziną? 

 Co mógł czuć Henio, gdy rodzice robili zakupy dla siostry? 

 Jakie dobre strony z posiadania rodzeństwa można wskazać Heniowi? Uzasadnijcie 

swoje zdanie. 

 Jak można ciekawie spędzać czas z rodziną w domu?  

 Co znaczą słowa: „Rzeczy robione ręcznie mają serce” 

3. Porozmawiajcie też z Rodzicami na temat: Co to jest zachcianka i co to jest potrzeba? Czym 

się różnią od siebie? Pomogą Wam w tym wyrażenia zawarte w ćw. 1 na str. 16 w Kartach 

ćwiczeń. Zapiszcie odpowiedzi. 

4. Wykonajcie ćwiczenia 2-3 na str. 16. 

5. Zadanie 4 na str. 17 potraktujcie jako DODATKOWE.  

Teraz proponuję wykonajcie pracę plastyczno-techniczną np. orgiami. Ciekawa jestem Waszych 

pomysłów. Bardzo proszę o przysłanie zdjęcia. I nie zapomnijcie o uśmiechach na Waszych 

buźkach  Bardzo za nimi tęsknię…. 

 

 



6. Teraz  matematyka. Wykonajcie zadania 6 na str. 13 oraz 2 i 3 na str. 14.  

7. Na koniec proponuję trochę ruchu. Zajrzyjcie na stronę: 

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc i wykonujcie ćwiczenia wspólnie z Panią 

Instruktor. Pamiętajcie: RUCH TO ZDROWIE. Jest potrzebny dla ciała i dla mózgu, abyście 

mogli się harmonijnie rozwijać. 

 

Bardzo proszę pamiętajcie o  

 Codziennym czytaniu. Przyślijcie mi filmiki a ja postawię Wam oceny. Na 5 – „Kup mi, kup!”. 

Kto chce zapracować na 6, może DODATKOWO nauczyć się czytać pięknie tekst (płynnie, 

wyraźnie, z właściwą intonacją) „Trampki dla Cyryla” (Podręcznik str. 86-87);  

 Ćwiczeniu rachunku pamięciowego; 

 Ruchu na świeżym powietrzu przy swoim domu, jeśli pozwolą Wam Rodzice. 

 W ramach relaksu czytajcie książki, słuchajcie muzyki,  malujcie, rysujcie, wycinajcie, lepcie      

z plasteliny.  

 Pamiętajcie również, że gry komputerowe są ciekawe, ale dla Waszego zdrowia dobrze, jeżeli 

będziecie z nich korzystać nie więcej niż 30 minut dziennie. 

 Pomagajcie również swoim Rodzicom w pracach domowych. Pamiętajcie, że mają oni teraz, 

gdy nie chodzicie do szkoły, o wiele więcej obowiązków. Przy okazji potrenujecie pracowitość 

i samodzielność  
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