PLAN ZADAŃ DO WYKONANIA OD 30 MARCA DO 3 KWIETNIA
Edukacja polonistyczno-społeczna
1. Przeczytaj uważnie opowiadanie pt. „Jak nasza mama zreperowała księżyc” – podręcznik str. 22-23. Pomyśl,
jakich udzieliłbyś odpowiedzi na pytania pod tekstem ( zrób to ustnie). Naucz się pięknie czytać tego
opowiadania.
2. Wykonaj zadania w zeszytach ćwiczeń ze str. 42-43
3. Przepisz do zeszytu pogrupowane według trudności ortograficznych wyrazy z „rz, ż, ó” :
wyrazy z rz: ……
wyrazy z ż: ……
wyrazy z ó: ……
( Pamiętaj, że niektóre wyrazy powinny znaleźć się w dwóch grupach np. łóżko, żółciutki. Jeśli taki sam wyraz powtarza
się w tekście kilka razy tylko w innej formie, np. księżyc, księżycem, to napisz go tylko raz)

4. Wybierz po 3 wyrazy z każdej grupy, ułóż z nimi zdania i zapisz w zeszycie. Pamiętaj o starannym piśmie.
5. Wykonaj ćwiczenie 1 z zeszytu ćwiczeń na str.40-41. Następnie wszystkie uzupełnione wyrazy z tego
ćwiczenia zapisz w zeszycie według pytań, jakie przed nimi postawimy
jaki? …….
np. zły
jaka? …..
np. różowa
jakie? …..
np. ciężkie
6. Przypomnij sobie, co to jest rodzina wyrazów( ćw. 5 w „Piszę str. 30”), a następnie wykonaj zadania w „Piszę”
ze str.50 i 51
7. Jeśli masz możliwość, to przeczytaj, jeśli nie, to posłuchaj uważnie wybranych fragmentów książki „Nasza
mama czarodziejka” znajdujące się na podanych linkach:
https://www.youtube.com/watch?v=RL4qYmEEikQ
To jest fragment znajdujący się w książce
https://www.youtube.com/watch?v=zNoI89g_fBg&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=kafq1VA0uvc&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=R_mjrUeAkiA
https://www.youtube.com/watch?v=nZAMJjDYSvY
https://www.youtube.com/watch?v=EYRBuy2T6JA
8. Zapisz tytuły wysłuchanych fragmentów w zeszycie. Przygotuj ustną odpowiedź na pytania zawarte w
tytułach – mogę cię o to zapytać.
9. Jeśli chcesz, możesz wykonać dodatkowe karty pracy przesłane rodzicom
Edukacja plastyczna
1. Wykonaj pracę plastyczną pt. „Wiosenny sad” techniką pokazaną w zamieszczonym niżej filmiku. Jeśli nie
masz potrzebnych materiałów, możesz wykonać pracę w dowolny sposób.
https://www.youtubekids.com/watch?v=hPi5Q_imoVI&hl=pl
Edukacja muzyczna
1. Przypomnij sobie poznane wartości rytmiczne. Pomoże ci w tym poniższy filmik
https://www.youtube.com/watch?v=zyAnPegLCY4&fbclid=IwAR2gzyw3ZQzFWB_q0leXDbGkdn6a2ZHKrI
VpM6aCD15sSN8eku4Bt7iw7d0
2. Naucz się piosenki „Wiosna, urodziły się motyle”( w załączonym linku). Pobaw się przy piosence, jak
pokazuje filmik. Do tańca możesz wykorzystać chusteczki lub apaszki.
https://www.youtube.com/watch?v=eXTBJkvsWsk
Zajęcia komputerowe
1. Napisz w programie Word zaproszenie dla mnie na świąteczne śniadanie wielkanocne. Wykorzystaj
w nim ozdobne napisy WordArt i obramowanie – tak, jak robiliśmy to na zajęciach. Pamiętaj o
wszystkich elementach, jakie powinno zawierać zaproszenie. Zapisz tę pracę w swoim folderze pod
nazwą „zaproszenie dla pani”.
Wychowanie fizyczne
Pamiętaj, aby dbać o swoją kondycję fizyczną. Poświęcaj na ćwiczenia kilkanaście minut dziennie.
Możesz skorzystać z propozycji, które podsyłam ci w poniższych filmikach.
https://www.youtube.com/watch?v=gevaqSvIblY
https://www.youtube.com/watch?v=1JE_-hP1omo

