
Dzień dobry!!!

Ciekawa jestem jak Wam podobały się wczorajsze zadania? Dzisiaj i jutro zgodnie 
z moją zapowiedzią będzie u nas już świątecznie, ale również pracowicie.

Edukacja polonistyczna

Temat: Wkrótce święta

Bardzo proszę, abyście otworzyli podręcznik na s. 86 i głośno, zwracając uwagę na
znaki  interpunkcyjne,  przeczytali  wiersz  „Tańczące  pisanki”.  Możecie  przeczytać
nawet dwa razy.

A teraz otwórzcie ćwiczenia do j.  polskiego na s.  80. i  wykonajcie ćwiczenie 1.  
i wykonajcie ćw. 1 (bez kropki).

Przed wykonaniem ćw. 2. przypomnijcie sobie jak piszemy życzenia:

Napiszcie życzenia dla wybranej osoby (ucieszę się jeżeli będą dla mnie).

Poproście osobę dorosłą o zdjęcie lub scan i wyślijcie na moją pocztę.

W zeszytach do j. polskiego zapiszcie datę, temat i taką notatkę:

Obrzędy wielkanocne rozpoczyna Niedziela Palmowa. W Wielką Sobotę święci się
pokarmy, ale w tym roku będzie trochę inaczej.  Koszyczki i umieszczone w nich
pokarmy dekorujemy bukszpanem, wiosennymi kwiatami i  baziami.  W Niedzielę
Wielkanocną  zasiadamy  do  uroczystego  rodzinnego  śniadania.  W Poniedziałek
Wielkanocny oblewamy się wzajemnie wodą.

Jeżeli ktoś chce, to zapraszam na krótki film o tradycjach wielkanocnych:

https://www.youtube.com/watch?
v=pRPZDQY3h60&fbclid=IwAR1r46E6Oe8SXIWGxKkLbzAaG4HcMqH1qq-
gynVMrI6fBv7CAUiJXKMP6Sc

PISZĄC ZŻ YCZENIA PAMIĘTAJ O:

1. KOMU SKŁADASZ ŻYCZENIA.
2. NAPISZ CZEGO ŻYCZYSZ.
3. PODPISZ SIĘ POD ŻYCZENIAMI.
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Jeżeli jest ładna pogoda, to koniecznie  (za zgodą Waszych rodziców) pobawcie się
piłką na podwórku. Może zaprosicie do zabawy rodzeństwo?

Edukacja matematyczna

Zapoznajcie się z informacją w podręczniku s. 137. na temat obliczeń szacunkowych 
i ustnie wykonajcie zamieszczone tam zadania.

Jeszcze tylko wykonajcie w ćwiczeniach do matematyki s. 60 i 61 te zadania, które
samodzielnie potraficie rozwiązać.

Jeżeli  macie  ochotę  to  polecam  grę  planszową  „Kiermasz  wielkanocny”  
w ćwiczeniach s. 62 – 64.

Edukacja plastyczno techniczna

Wykonajcie samodzielnie ozdobę wielkanocną. Może to być „Śpiący kurczak” (ćw. s.
81) lub coś według własnego pomysłu.

Chciałabym zobaczyć  Wasze  prace.  Poproście  osobę  dorosłą  o  zdjęcie  lub  scan  
i wyślijcie na moją pocztę.

Co wysłać: życzenia ćw. do j. polskiego s.80 ćw. 2. i wykonaną pracę plastyczną.

Jeszcze przesyłam link, bo może ktoś nie ma lektury wersja pdf:

 http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/lofting-
doktor-dolittle-i-jego-zwierzeta.pdf

Pozdrawiam Was ciepło
Wychowawczyni
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