
W związku z sytuacją, która nas 
spotkała bardzo proszę o pracę w 
domu.  

W razie jakichkolwiek pytań 

 proszę bardzo o kontakt mailowy: 
dorota.witkowska.dziuma@gmail.com 

 

Jeżeli mają Państwo możliwość 
wydrukowania konspektu to troszkę 
ułatwi Państwu pracę. 

 Ale jeżeli nie- to nic się nie stanie- 
proszę zapisywać odpowiedzi do 
zeszytu.  
 

 

 

 

 

 



Krótka powtórka z poprzednich zajęć w postaci testu. 

 

1. Jaką literkę poznaliśmy? 
t) b 
u) w 
w) p 

2. Inne znaczenie hobby 
    i) mieć kota 
    j) mieć psa 
    k) mieć królika 
3. Które zwierzę jest domowym? 
    o) pies 
    p) paw 
    r) wiewiórka 
4. Dokończ: „ Kiedy wracam ze szkoły i otworzyć chcę drzwi, już od 
progu dobiega…” 
    r) zapach pysznego obiadu 
    s) zawsze wierny głos psi 
    t) uśmiechnięty brat 
5. „Każdy ma jakiegoś bzika, każdy jakieś hobby ma, a ja w domu 
mam…? 
    m) królika, kota, myszki oraz psa 
    n) chomika, kota, rybki oraz psa 
    o) chomika, kota, konia oraz psa 
6. Dokończ zdanie: Kot mieszka z Kasią, a Kasia mieszka z… 
    a) kotem 
    b) kot 
    c) kotach 

 

 

 

Z liter przypasowanych poprawnym odpowiedziom odczytaj hasło: 
 
 
 
                         __     __      __     __     __     __ 



21.03.2020r. 

Temat: Już wiosna. 

 

 

 Zaśpiewaj jeszcze raz: „ Domową piosenkę”  
 
https://www.youtube.com/watch?v=brQOy2Ys800 
 
 
 

 Proszę przeczytać tekst literacki N. Usenko  Spacer ze słońcem 

Rodzic czyta wiersz, dziecko słucha. 

Później opowiada co zrobiło słońce. 

Dziecko czyta samodzielnie. 

 

 Dzieci oglądają ilustracje w książce (str.46-47) 

Patrząc na drzewo nazywają siedzące na nim ptaki i przypominają – co wiedzą na ich temat.  

Odpowiadają na pytanie: 

Czy to możliwe aby wszystkie te ptaki mogły spotkać się na jednym drzewie? 

(krótka rozmowa o ptakach) 

 

Oglądnikj filmiki : 

shorturl.at/mzIXY      

shorturl.at/iIQ18 

 



 

 

 Str.48-49- co przedstawiają obrazki (krótka rozmowa) 

Rodzice czytają opowiadanie, dzieci śledzą wzrokiem czytany tekst. 

Krótka rozmowa na temat  trzeciego obrazka- co zobaczył jeż?  

 

 

 Trening czytania i pisania 

Dzieci czytają wyrazy umieszczone w książce na str.50, rozwiązują krzyżówkę. 

 

 W tekście str. 50 otocz pętelką wszystkie literki „j” i „J” 
 Wpisz do zeszytu 10 wybranych wyrazów z tekstu z literką „j” 

 

 

 

 

 



 Poznajemy nową literkę J,j 
 



 

 



 Co wiemy o jeżach? 
 Pieczemy pieguska- ciasto z makiem. Str. 51 – proszę wykreślić sylaby, 

które nie pasują. ( dziewczynki skreślają – łem 
                             chłopcy skreślają- łam) 
 

 Słuchamy i powtarzamy: 
 

Co jesz?- pyta jeż. 
I nagle przyszedł jeż i zapytał co jesz? 

 
 Posłuchaj piosenki  Słoneczko późno dzisiaj wstało 

 

 

 Dopasuj wiosenne przysłowia (praca dla chętnych- można wybrać jedno 
przysłowie i namalować je) 

 

 

 

 

 



 Wklej do zeszytu obrazki i je podpisz. 
 

 

 



Zadanie domowe do wyboru. Prześlij zdjęcie wykonanej pracy 
na maila  :  dorota.witkowska.dziuma@gmail.com 

 Wykonaj Marzannę (lub ją narysuj) i dowiedz się skąd się 
wzięła ta tradycja  

 pokoloruj 



 

 Wykonaj prace plastyczną- technika dowolna 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


