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Dzień dobry  Witam Was serdecznie!!! 

„Wiosenne kwiaty” to temat dzisiejszej pracy. Czy zauważyliście jak pięknie dookoła nas 

zakwitła przyroda? Jak wiele pojawiło się liści na drzewach? Ile kwiatów zakwitło? Jak ożywione są 

owady, ptaki, zwierzęta? Wokół nas buzuje życie…. Ten widok na pewno dodaje energii, prawda?              

Mam dla Was kilka poleceń: 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

1. Zastanówcie się o czym mogą rozmawiać kwiaty? O czym szumią drzewa? Na jaki temat 

rozmawiają zwierzęta? Opowiedzcie o tym swoim rodzicom… 

2. Przeczytajcie wiersz Barbary Lewandowskiej pt. „Wiosna”  w podręczniku na str. 38. 

3. Wykonajcie polecenie 1 i 3 z podręcznika, str. 39.  

4. Bardzo proszę, abyście nauczyli się wiersza „Wiosna” na pamięć. Filmiki z recytacją proszę 

nadsyłać do piątku 24.04. Przy ocenie będę brała pod uwagę: 

 bezbłędną recytację; 

 oryginalną interpretację; 

5. Teraz zajrzyjcie do Kart ćwiczeń. Wykonajcie zadanie 1 i 2 na str. 40. Przypomnijcie sobie 

jednocześnie: 

 Co to jest rzeczownik? 

 Co to jest czasownik? 

 Co to jest przymiotnik? 

 

6. Jako  DODATKOWE proponuję zad.3 i 4 na str. 41. Wykonując je poszerzycie swoją wiedzę 

przyrodniczą. A jeżeli ktoś z Was chce otrzymać 6, proszę aby znalazł i zapisał kilka informacji 

na temat wiosennych roślin (wystarczy wybrać 3 spośród podanych poniżej): 

 przylaszczka pospolita; 

 sasanka alpejska; 

 sasanka otwarta; 

 zawilec wielkokwiatowy; 

 śnieżyczka przebiśnieg; 

 szafran spiski; 

7. ORTOGRAFIA. Przyjrzyjcie się ćwiczeniom 5 i 6 na str. 42. Wykonajcie je. Zapamiętajcie 

pisownię wyrazów z końcówką „-ść”. Możecie zapisać je do zeszytu ortograficznego. 

8. ZAJĘCIA PLASTYCZNE. Czy przygotowaliście artykuły do wykonania wiosennych kwiatów? 

Spójrzcie na instrukcję na str. 43. Na wykonanie tej pracy macie czas do czwartku. Proszę 

wszystkich o foto.  

9. MATEMATYKA  Zad. 1 i 2. str.34. oraz 5,6,7 str. 35. ZADANIE DODATKOWE: str. 70, zad. 18 i 

19.  Pamiętajcie o doskonaleniu rachunku pamięciowego w zakresie 100. Nie zapominajcie 

również o tabliczce mnożenia i dzielenia do 50. 

 


