
ZADANIA NA PONIEDZIAŁEK (06.04.) 

Język polski 

Rozpoczynamy pracę z nowej 4 części podręcznika i kart pracy.

Powroty ptaków

Jakie ptaki przylatują na wiosnę do Polski?
1. Bociany
2. Kukułki
3. Skowronki
4. Jaskółki
5. Jerzyki
6. Żurawie

Możecie poczytać ciekawostki na temat danych ptaków na stronie: na facebooku szkoły jest filmik 
„Ptaki, które przylatują na wiosnę” lub
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptaki-wiosenne-opis-i-zdjecia-wiosenne-ptaki-
ciekawostki,20333.html 

1. Przeczytajcie wiersz „Ptaki” z podręcznika na str.5
2. Wykonajcie ustnie zadania 1,2,3,4,5 z podręcznika ze strony 5. 
3. Zróbcie zadania nr 1,2,3,4,5 z ćwiczeniówki str.3,4.

Matematyka

Rozwiązujemy zadania niestandardowe.

1. Wykonajcie ustnie zadania nr 2,3,4 z podręcznika str.52.
2. Wykonajcie w zeszycie zadania nr 1 z podręcznika str.52.
3. Zróbcie zadanie nr 1 w ćwiczeniówce str.44

ZADANIA NA WTOREK 07.04 

Język polski

Wiosenne obserwacje

1. Przeczytajcie teksty z podręcznika str.7 „Obserwacje ornitologiczne” i odpowiedzcie  ustnie 
na pytania:
 Czym zajmuje się ornitolog ?
 Co jest potrzebne do obserwacji ptaków?
 O co dbają obserwatorzy ptaków?

2. Wykonajcie ćwiczenia nr 1,2 ,3 w ćwiczeniówce str.5
Przykłady do ćwicz. 2

czasownik rzeczownik

pisze pisanie

ogląda oglądanie

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptaki-wiosenne-opis-i-zdjecia-wiosenne-ptaki-ciekawostki,20333.html
https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/ptaki-wiosenne-opis-i-zdjecia-wiosenne-ptaki-ciekawostki,20333.html


3. Następnie przeczytajcie wiersz „Ptasie pogaduszki” z podręcznika str.6 ćwiczenie nr.4 i 5 z 
ćwiczeniówki str.6 

Matematyka

Dodajemy i odejmujemy liczby dwucyfrowe

1. Wykonajcie ustnie zadania nr 1,2 z podręcznika str.53
2. Wykonajcie zadania nr 1,2,3 w ćwiczeniówce str.45
3. Wykonajcie w zeszycie  zdanie nr 3 z podręcznika str.53

ZADANIA NA ŚRODĘ (08.04.)

Język polski 
Korzystamy ostatni raz z 3 części podręcznika i kart pracy.

Wielkanoc

1. Przeczytajcie wiersz „Wielkanocny stół”  z podręcznika str.98
2. Ustnie wykonajcie ćwiczenia nr 1 z podręcznika str.98, 
3. Porozmawiajcie z rodzicami jakie potrawy pojawią się na waszym wielkanocnym  stole, w 

następnych dniach pomagajcie w ich przygotowaniu .
4. Wykonajcie ćwiczenia nr 1,2, w ćwiczeniówce str.90
5. W zeszycie napiszcie życzenia świąteczne można wykorzystać wyrazy z ćwiczenia 3 str.90

         z ćwiczeniówki, a na koniec narysujcie kolorowe pisanki lub inną ilustrację związaną ze 
świętami.

Zajęcia plastyczne

Wykonajcie świąteczną kartkę  z okazji Świąt Wielkanocnych (lub inną ozdobę)  -technika 
dowolna. 

 


