
Witajcie po weekendzie. Mam nadzieję, że wygrzaliście się trochę na 

słońcu i pobiegaliście po podwórku. Kiedy jest ciepło pamiętamy o tym, 

żeby pić dużo wody, a po przyjściu do domu umyć ręce. Właśnie w tym 

tygodniu będziemy dowiadywać się jak ważna w życiu jest WODA. 

Poniedziałek 

Dzisiaj proszę przeczytajcie sobie wiersz z czwartej części podręcznika 

do edukacji polonistycznej s. 4-5 

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Elementarz-odkrywcow-klasa-1-czesc-4-

podrecznik/#p=7 

Zastanów się nad pytaniem nr 5 pod tekstem. Uzupełnij ćwiczenia z edukacji polonistycznej na s.4 

(s.5 jest dla chętnych). 

Z edukacji matematycznej wykonaj ćwiczenia ze strony 38 i 39 (zadanie z gwiazdką jest dla chętnych). 

Policz dziś proszę ile wypijesz przez cały dzień szklanek płynów (wody, soku, herbaty, mleka…).  

 

Wtorek 

Zapisz proszę w zeszycie do matematyki ile udało Ci się wypić wczoraj szklanek napojów. Codziennie 

powinno wypić się co najmniej 2 litry to jest 8 szklanek. Oblicz w zeszycie o ile mniej / więcej szklanek 

udało Ci się wypić. Wykonaj zadania w ćwiczeniach na s.40-41 (zadania 6 i 2 są dla chętnych) 

Przeczytaj sam, lub poproś o pomoc dorosłego jeśli nie masz podręcznika czytankę ze s. 6 i zapisz w 

zeszycie trzy zdania z wyrazami zawierającymi literę „ź” – nie musisz już pisać dziś zdań z kaligrafii. 

Wykonaj zadania w ćwiczeniach ze s. 6. 

 

Środa 

Mam nadzieję, że udaje Ci się pić odpowiednią ilość płynów dziennie. Proszę wykonaj dziś zadania z 

ćwiczeń do matematyki na s.42. W ćwiczeniu 1 zapisz sobie wyniki nad działaniami, a dopiero później 

wstaw odpowiednie znaki. 

Wykonaj proszę zadania w edukacji polonistycznej ze s.8 

Posłuchaj piosenki pt. „Kałużowy deszcz” – podręcznik do muzyki s.72-73 lub 

https://www.youtube.com/watch?v=r-UA2b_DIhU 

Spróbuj wykonać do niej akompaniament na „instrumentach” przedstawionych w zadaniu 2. na s. 74 

– dla chętnych. 

 

https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Elementarz-odkrywcow-klasa-1-czesc-4-podrecznik/#p=7
https://flipbook.nowaera.pl/dokumenty/Flipbook/Elementarz-odkrywcow-klasa-1-czesc-4-podrecznik/#p=7
https://www.youtube.com/watch?v=r-UA2b_DIhU


Czwartek 

Dziś zajęcia trzeba przeprowadzić w łazience lub w kuchni. Przygotuj sobie: GUMKĘ DO MAZANIA, LISTEK, 

KLOCEK LEGO, KAMYK, KAWAŁEK PATYCZKA, KULKĘ Z PLASTELINY, PLASTIKOWĄ NAKRĘTKĘ, KAWAŁECZEK ODERWANEJ 

KARTECZKI, PAPIEREK PO CUKIERKU, MONETĘ, ŁYŻECZKĘ (jeśli nie masz któregoś przedmiotu, pomiń go).  

Poproś kogoś dorosłego o nalanie do garnka wody (do połowy). Teraz delikatnie kładź na wodę po 

Zapisz w zeszycie do kolei te przedmioty. Co się z nimi dzieje? Które toną, a które pływają? 

matematyki: 

Przedmioty, które pływają to: ……… 

Przedmioty, które toną to: …………… 

Których jest więcej? 

PŁYWAJĄ  <   =   >  TONĄ 

Z edukacji polonistycznej wykonaj zadania w ćwiczeniach na s.10 

Proszę obejrzyj film o tym jak krąży woda w przyrodzie: 

 https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8

Wykonaj ilustrację przedstawiającą jak krąży woda w przyrodzie. Np.: 

 

Piątek 

Dzisiaj wykonaj zadania w Elementarzu Dzień odkrywców na s. 56-57 

Uzupełnij to, czego nie udało Ci się wykonać w poprzednich dniach. 

 

Proszę o przesłanie w tym tygodniu zdjęcia:  

- z zeszytu do matematyki z podsumowania eksperymentu: Co tonie co pływa? 

- ilustrację przedstawiającą jak krąży woda w przyrodzie. 

 

Jeśli macie z czymś problemy, trudności, proszę, by Wasi rodzice napisali o tym do mnie. 

Mocno Was ściskam, 

udanego weekendu  

https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8

