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Edukacja wczesnoszkolna

 Poniedziałek: Temat dnia : Delfiny – cud 
natury.
Cel (do zeszytu) Wypowiadam się  na temat 
życia delfinów.

 Stworzenie  notatki na podstawie 
opowiadania J. Białobrzeskiej „Delfin” i 
tekstów z książek przyrodniczych (tzn. w 
zeszycie - rysunek delfina na środku - 
wokół informacje/ ciekawostki).
Samodzielne uzupełnianie zdań na 
podstawie opowiadania
„Delfin” (Ćwiczenia „Dziennik pisarza”, cz. 
A, str. 98, Uzupełnianie zdań wyrazami o 
znaczeniu przeciwnym (Ćwiczenia „Dziennik 
pisarza”, cz. A, str. 99).
Porównywanie sum, różnic, iloczynów i 
ilorazów Znaki: <, >, =. (Ćwiczenia „Na 
tropach matematyki”, cz. 2, str. 32-33).

Wykonanie kolejnej karty słownika "ch".
Ćwiczenia gimnastyczne :)

j. angielski

Ułóż grę edukacyjną z wykorzystaniem 
nazw zwierząt poznanych na lekcji: parrot, 
bird, chimp, snake, fish, frog, cat, dog, 
horse, rabbit, Może to być gra planszowa 
lub memo lub jakakolwiek inna twojego 
własngo projektu. Po powrocie do szkoły 
zagramy w wasze gry! Nie mogę się 
doczekać :) Jeśli jest taka możliwość poproś 
rodzica o przesłanie zdjęcia wykonanej gry 
na mój adres email: magda.watts.
mw@gmail.com

Jeśli to możliwe proszę o 
przesłąnie zdjęć gry wykonanej 

przez dzieci

poprzez dziennik 
elektroniczny lub 

magda.watts.
mw@gmail.com Magdalena Watts
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Wtorek:Temat dnia: W morskich głębinach
Cel: Potrafię opisać delfiny (do zeszytu)

Klucz - (rysunek klucza a w nim piszemy:) 
Delfiny są uważane za najinteligentniejsze 
zwierzęta wodne na świecie.
Pod kluczem (w kilku zdaniach, 5<)  
wypowiadamy się na ten temat. 

 sprawdzenie wiadomości: (mail)
Karta pracy „To już wiem o delfinach” 
mnożenie - karta pracy

Kolejna karta do słownika "Ś".

eduacja wczesnszkolna

Środa:Temat : Bajka - wydarzenia realne i 
fantastyczne.
Czytanie bajki „Złota rybka” (Ćwiczenia 
„Dziennik pisarza”, cz. A, str. 102-103). 
Numerowanie zdań zgodnie z kolejnością 
wydarzeń (Ćwiczenia „Dziennik
pisarza”, cz. A, str. 104). Do zeszytu:Bajka 
– krótki utwór literacki zawierający morał, 
często jest wierszowany, czasem 
żartobliwy.
ZROZUMIENIE treści i morału płynącego z 
bajki. Czytanie przysłów i wyjaśnianie ich 
znaczenia.
Podkreślenie przysłowia, które pasuje do 
omawianej bajki (Ćwiczenia „Dziennik 
pisarza”, cz. A,
str. 104).
Wymyślenie i opowiedzenie własnej bajki 
(tytuł, treść, morał). 
Zadanie dodatkowe dla pracowitych i 
chętnych: Zapisanie bajki i wykonanie 
ilustracji.
Kolejna karta do słownika "ć"
Ćwiczenia „Na tropach matematyki”, cz. 2, 
str. 34, 35.

religia

https://view.genial.
ly/5e76529f0fcfb90d9f909014/interactive-image-
interactive-image

katechezasp363@gmail.
com Katarzyna Kołodziejczuk

https://view.genial.ly/5e76529f0fcfb90d9f909014/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5e76529f0fcfb90d9f909014/interactive-image-interactive-image
https://view.genial.ly/5e76529f0fcfb90d9f909014/interactive-image-interactive-image
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Czwartek                                                   
Cel: Potrafię napisać list do kolegi.

Na kartce A4 piszemy list do  kolegi lub 
koleżanki obok którego siedzimy w klasie.
Pamiętamy o zasadach pisowni. Można 
dodać elementy dekoracyjne.
Proszę aby listy były dłuższe (10<). Listy 
przekażemy sobie po powrocie.
Karty pracy (mail).
Kolejna karta do słownika (ń) 

edu wczesnoszkolna

Piątek             Cel: Potrafię ułożyć i zapisać 
zaproszenie. (w zeszycie)

Napisz zaproszenie (na dowolną 
uroczystość). Możesz ozdobić.

(W zeszycie do matematyki) Ułóż przepis na 
sałatkę dla swojej rodziny: - podaj listę 
potrzebnych produktów i ich ceny. Na 
zakupy nie możesz wydać więcej niż 100 zł. 
Napisz 2 działania- ile kosztowały produkty, 
ile ci zostało (ze 100 zł)?
Wykonaj kolejną kartę do słownika (ź)


