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Dzień dobry  

W czasie pandemii, gdy nie możemy swobodnie poruszać się, musimy przebywać w domu 

ograniczając nasze kontakty, prawdziwym oknem na świat są książki. Dzięki nim możemy przenieść się do 

innych krajów, spotkać ciekawe osoby, przeżyć fantastyczne przygody. Bajki, baśnie, opowiadania są dla 

nas prawdziwymi przyjaciółmi  Dają nam moc wrażeń i przeżyć, przekazują wartości, uczą wielu 

pozytywnych rzeczy. Pozwalają również kultywować nasze ojczyste tradycje, zwyczaje i kulturę. Należy 

do nich z całą pewnością nasza literatura. Chciałabym Was zapytać: 

 Czy pamiętacie polskie baśnie i legendy?  

 Potraficie je wymienić?  

 Które lubicie?  

 Dlaczego?  

 Co się Wam w nich najbardziej podoba?  

Dziś poznacie kolejną polską baśń – „O Piaście Kołodzieju i tajemniczych wędrowcach”. Zapraszam do 

pracy 

Edukacja polonistyczno-społeczna 

1. Przeczytajcie przesłanej do Waszych rodziców legendy. 

2. Obejrzyjcie obrazki w podręczniku na str. 6 i 7. 

3. Odpowiedzcie na pytania: 

 Co oznacza słowo „kołodziej”? 

 Do czego przygotowywał się najstarszy syn Piasta i Rzepichy? 

 Kto pojawił się w ich chacie? 

 O co przybysze poprosili gospodarzy domu? 

 Na czym polegały postrzyżyny chłopca? 

 Co wydarzyło się po odejściu tajemniczych wędrowców? 

 Kim został Siemowit? 

 

4. Podpiszcie obrazki przedstawiające bohaterów legendy – Karty ćwiczeń str. 6. Zad. 1. 

5. Wykonajcie ćw. 2-5 na str. 6-7. 

6. Nauczcie się pięknie opowiadać legendę o Piaście Kołodzieju. Będę za to zadanie stawiać oceny. 

Edukacja matematyczna 

7. W Kartach matematycznych wykonajcie zadania 1-4 oraz 6 ze str. 6-7.  

8. ZADANIA DODATKOWE: zad. 5. Str. 7 oraz 1-5 str. 84 w Podręczniku. Za te zadania stawiam dwie 

szóstki, ale warunek to: SAMODZIELNE WYKONANIE BEZ KORZYSTANIA Z POMOCY RODZICÓW 
 

Edukacja plastyczna 

9. Wykonajcie pracę plastyczną ilustrującą legendę o Piaście Kołodzieju dowolną, wybraną przez 

Was techniką. 



Na dziś to już wszystko  

Pozdrawiam Was serdecznie 

Wasza wychowawczyni 

Izabela Nadolnik 


