
6.04.2020. Poniedziałek. 

Dzień dobry  Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. 

Dziś dzień powtórzeniowy. Utrwalimy wiadomości, które zdobyliście w ostatnim czasie. 

1. Na początek ortografia. Proponuję, abyście: 

 zebrali 5 wyrazów,  w których „ż” wymienia się na „g”; 

 zapiszcie je w zeszycie do języka polskiego; 

 ułóżcie z nimi 5 krótkich zdań i zanotujcie je. Literę „ż” podkreślcie kolorową kredką. 

 z tych zdań napiszecie w poniedziałek 6 kwietnia dyktando. Dlatego postarajcie się 

nauczyć ich na pamięć. To będzie pisanie z pamięci. Sami je wykonacie i sami 

sprawdzicie oraz poprawicie. Sami także wystawicie sobie oceny  Może być 

ciekawie, prawda? To będzie coś nowego  

 

2. Mam pomysł, który pomoże Wam zapamiętać pisownię trudnych wyrazów. Narysujcie 

rysunki albo namalujcie farbami prace plastyczne, zawierające te trudne wyrazy lub  nawet 

obrazujące całe zapisane przez Was zdanie np. książka (bo „księga”) leżąca na stole obok 

wstążki („wstęga”). Na pewno macie bardzo interesujące pomysły. Ciekawa jestem ,kto 

umieści na pracy plastycznej najwięcej rzeczy/wyrazów z „ż” wymieniającym się na „g”. 

 

3. Inny pomysł, który ułatwi Wam zapamiętanie trudnych wyrazów to wymyślenie zagadek , 

których rozwiązaniem są trudne ortograficznie wyrazy. Spróbujecie? Zadajcie zagadki 

Rodzicom albo innym osobom z Waszych Rodzin. Zachęcam . To może być miła zabawa 

 

 

4. Teraz matematyka. Poćwiczcie z Rodzicami rachunek pamięciowy – dodawanie i 

odejmowanie do 100 oraz mnożenie wraz z dzieleniem do 50.  

 

5. Mam dla Was DODATKOWE ZADANIE  związane z tematem naszej wspólnej pracy w 

przyszłym tygodniu. Znajdźcie  proszę,  ciekawe informacje o Krakowie, o jego zabytkach, 

interesujących miejscach, znanych budynkach, instytucjach, słynnych osobach itp. 

Chciałabym, abyście obejrzeli w Internecie jakieś filmiki  opowiadające o tym pięknym 

mieście.  

 

 

6. Jeśli jest ładna, słoneczna pogoda pobawcie się na świeżym powietrzu przy swoich domach. 

Poproście Rodziców o zgodę.  

Proponuję: 

 Podrzucanie piłki do góry; 

 Podrzucanie piłki i klaskanie; 

 Przekładanie piłki wokół pasa; 

 Przekładanie piłki pod kolanami; 

 Kozłowanie piłki w miejscu; 

 Kozłowanie w marszu; 

 Przekładanie piłki z prawej ręki do lewej i odwrotnie; 



 Turlanie piłki po podłożu; 

 Podania i przyjęcia w parach; 

 Gra/zabawa  według własnego pomysłu. 

 

A może badminton, ringo, koszykówka, skoki na trampolinie lub inne zabawy? Pamiętajcie  przy tym 

o zasadach bezpieczeństwa.  

Nie zapominajcie również o obowiązkach domowych. W czym wspieracie swoich rodziców? Co 

dobrego zrobiliście dzisiaj dla innych? Pomyślcie o tym…. 
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