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Dzień dobry. Jak samopoczucie po weekendzie? Wypoczęci? 

Edukacja polonistyczna.

Otwórzcie proszę podręczniki na s. 20 -21 - Słynne budowle.
- Przeczytaj tekst.
- Gdzie stoi wieża Eiffla?
- Z czego jest zbudowana i co przypomina?
- Gdzie stoi cerkiew i co przypomina?
- Jak nazywa się dzwonnica katedry w Pizie?
- Gdzie stoi wieżowiec przypominający kształtem ogórek?

Ulica ciekawych wyrazów – architekt. 
Otwórzcie teraz proszę karty ćwiczeń – s. 20/21
- Połączcie zdjęcie z odpowiednim podpisem w ramce 
- Pokoloruj ramki z nazwami budynków. 
- Przeczytaj zdania i skreśl te wyrazy, które nie pasują.
- Przepisz wybrane zdanie z pamięci.
- Rysuj oburącz po śladzie.

Podręcznik s.80 – powtórzenie tydzień.

Edukacja matematyczna.

Otwórzcie karty matematyczne na stronie  16.

- Przeczytaj i uzupełnij informacje na kartkach kalendarza.
- Dokończ kolorowanie wzoru.

Lektura

Jan Brzechwa  - Leń.

https://www.youtube.com/watch?v=6iASC9MrwZU

Jan Brzechwa

Leń 

Na tapczanie siedzi leń,
Nic nie robi cały dzień.

"O, wypraszam to sobie!
Jak to? Ja nic nie robię?
A kto siedzi na tapczanie?
A kto zjadł pierwsze śniadanie?
A kto dzisiaj pluł i łapał?
A kto się w głowę podrapał?
A kto dziś zgubił kalosze?
O - o! Proszę!"

https://www.youtube.com/watch?v=6iASC9MrwZU


Na tapczanie siedzi leń,
Nic nie robi cały dzień.

"Przepraszam! A tranu nie piłem?
A uszu dzisiaj nie myłem?
A nie urwałem guzika?
A nie pokazałem języka?
A nie chodziłem się strzyc?
To wszystko nazywa się nic?"

Na tapczanie siedzi leń,
Nic nie robi cały dzień.

Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało,
Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało,
Nie zasznurował trzewików, bo nie miał ochoty,
Nie powiedział "dzień dobry", bo z tym za dużo roboty,
Nie napoił Azorka, bo za daleko jest woda,
Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda.
Miał zjeść kolację - tylko ustami mlasnął,
Miał położyć się - nie zdążył - zasnął.
Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził.
Tak zmęczył się tym snem, że się obudził.

A teraz czas na ćwiczenia. W-f w domu. Przygotujcie 5 skarpet – najlepiej takich dłuższych.

https://www.youtube.com/watch?v=IUW9SCzmCbI

 Bardzo proszę o fotorelację, dziękuję za filmiki z w-f, bardzo się cieszę, że ćwiczycie.

https://www.youtube.com/watch?v=IUW9SCzmCbI

	Jan Brzechwa

