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Dzień dobry, witam Was  Czy odpoczęliście w sobotę i niedzielę? Mam nadzieję, że tak i teraz macie 

dużo energii do wspólnej pracy. Nadal pozostajemy w kręgu tematycznym związanym z wiosną. Dzisiaj 

poznawać będziecie ekosystem łąki. Zapraszam  

Wychowanie fizyczne 

1. Zapytajcie rodziców o zgodę. Jeśli ktoś z Was mieszka blisko łąki, może wyjść na krótki spacer i 

przyjrzeć się życiu w tym środowisku – roślinom, zwierzętom, glebie. Można, jeśli jest ciepło 

położyć się na kocyku i obserwować: 

 co się porusza? 

 co chodzi,  

 co lata?   

2. Proponuję zabawy naśladowcze na świeżym powietrzu. Pokażcie zachowanie zwierząt żyjących 

na łące: motyla, pszczół, kreta, ślimaka, konika polnego, bociana, zająca i innych… 

Po powrocie do domu: Edukacja przyrodniczo-polonistyczno-plastyczna 

3. Obejrzyjcie uważnie ilustrację w podręczniku na str. 12 i 13.   

4. Odpowiedzcie na poniższe pytania: 

 Jakie zwierzęta zauważyliście na obrazku?  

 Jakie jeszcze inne znacie ze swoich własnych obserwacji przyrodniczych? 

 Czy potraficie rozpoznać i nazwać gatunki roślin łąkowych? 

 Wyjaśnijcie, jakie znaczenie ma łąka dla ludzi i zwierząt. 

5. Wykonajcie w Kartach ćwiczeń zad. 1-3 na str. 14 i 15. 

6. ZADANIE DODATKOWE – nauczcie się pięknie czytać tekst pt. „Smocza drużyna rowerowa”, 

podręcznik str. 70-71. Proszę o filmiki. 

Edukacja matematyczna 

Dzisiaj poznacie dwa nowe pojęcia matematyczne: pół litra i ćwierć litra. Aby dobrze je zrozumieć 

proponuję zajrzeć do podręcznika na str. 86 i przyjrzeć się ilustracjom oraz przeczytać komentarz.  

7. W Kartach matematycznych wykonajcie zad.  1-7 na str. 10 i 11. 

8. Znajdźcie w domu butelki i słoiki o pojemności 1 litr, pół litra oraz ćwierć litra. Wypełnijcie 

słoik litrowy wodą. Poprzelewajcie wodę do mniejszych słoików. W ten sposób lepiej 

zrozumiecie nowo-poznane pojęcia. 

Edukacja muzyczna 

9. Posłuchajcie, powtarzajcie i ćwiczcie razem z instruktorem: 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

Na dziś to już koniec.  

Pozdrawiam Was serdecznie 
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