
17.04.2020 r. Piątek. 

Dzień dobry!!! Dziś kończymy cykl związany ze śladami przeszłości. Poznawaliście zabytki Krakowa, 

Łodzi i naszej okolicy. A czy wiecie, że przyroda również ma swoje pomniki? Chcecie dowiedzieć się 

jakie? Zapraszam do pracy nad tym tematem  

1. Obejrzyjcie zdjęcia w podręczniku na str. 34 i 35. Przeczytajcie też znajdujące się tam teksty. 

2. Spróbujcie odpowiedzieć na pytania znajdujące się pod wierszem M. Brykczyńskiego 

„Bartek”. 

3. Jeżeli ktoś z Was chce dowiedzieć się więcej o dębie Bartku i innych pomnikach przyrody, 

zapraszam do obejrzenia filmików: https://www.youtube.com/watch?v=FFHlfBpSsko , 

https://www.youtube.com/watch?v=HuB5Sbxqptw 

4. Macie już sporo wiadomości związanych z pomnikami przyrody. Dlatego proszę wykonajcie 

ćwiczenia 1-3 na str. 36 i 37 w Kartach ćwiczeń. 

5. Chwila na zajęcia ruchowe. Jeśli pogoda dopisuje proponuję 20 minut na świeżym powietrzu 

przy domu. Możecie wykonać swoje ulubione ćwiczenia, pobiegać, poskakać, pobawić się 

piłką. Przy okazji przyjrzyjcie się drzewom rosnącym nieopodal Waszych domów. Jak myślicie 

– ile mają lat? A może ktoś z Waszej rodziny wie? Porozmawiajcie na ten temat. 

6. Jako ZADANIE DODATKOWE proponuję ćwiczenia ortograficzne: 1,2,3 na str. 72. 

Zapamiętajcie 5 wyrazów z literą „ż”. Ułóżcie z nimi zdania i zapiszcie je w zeszytach do 

ortografii.  Za tę pracę otrzymacie ode mnie 6. W poniedziałek samodzielnie napiszecie 

dyktando z pamięci i sami wystawicie sobie oceny. To znowu będzie szansa na dobrą ocenę. 

Zachęcam  

7. MATEMATYKA Dzisiaj mam dla Was propozycję. Zajrzyjcie do Kart matematycznych na 

strony 28 i 29. Jest tam aż 9 zadań. Przyjrzyjcie się im uważnie i następnie wybierzcie cztery, 

które uważacie za najciekawsze. Rozwiążcie je.  

8. W przyszłym tygodniu będziemy dużo uczyć się o wiośnie. Dlatego w ciągu soboty i niedzieli 

przyjrzyjcie się uważnie otaczającej Was przyrodzie: pogodzie, roślinom, zwierzętom, 

zwyczajom ludzi. Zastanówcie się, co jest innego? Jaka jest pogoda? Jak temperatura panuje? 

Możecie wykonać pomiary temperatury. Jakie ptaki zauważyliście? Czy potraficie je 

rozpoznać? Jakie prace wykonują ludzie w polu lub w ogrodzie?  

9. Przygotujcie także na przyszły tydzień farby i pędzle do malowania, foremki po jajkach i 

plastikowe lub papierowe rurki do picia (mogą też być zwykłe gałązki).  Będą potrzebne 

podczas zajęć plastycznych.  

10. W piątek 25 kwietnia  będziemy rozmawiać o bohaterce  baśni J.CH. Andersena pt. 

„Calineczka”. Już dziś przygotowałam dla Was oryginalną wersję do posłuchania. Zapraszam 

na stronę: https://www.youtube.com/watch?v=JSrcraNWM5U  

 

I to już wszystko na dziś. Pozdrawiam serdecznie  

Wasza wychowawczyni 

Izabela Nadolnik 
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