
Czwartek 

 

1. Na podstawie zdjęć w albumach i atlasach zobacz jakie zwierzęta żyją w morzach i oceanach. 

2. Powiedz "Jak człowiek może dbać o czystość mórz oraz innych zbiorników wodnych. Książka str. 

110-111. 

3. Posłuchaj i podaj właściwą odpowiedź: 

Ryba ma: 

 - nogi 

- kopyta 

- ogon 

Ryba jest pokryta: 

- łuskami 

- włosami 

- futrem 

Ocean to dom; 

- kraba 

- kota 

- kruka 

Skarby oceanu to: 

- maliny 

- kukułki 

- rafa koralowa 

 

Piątek 

 

1. Odpowiedz na pytanie  " Gdzie możemy spotkać zwierzęta pochodzące z innych kontynentów?" 

Książka str. 112-113  - naucz się na pamięć wybranego wiersza J. Brzechwy. 

2. Karty pracy 4 str 16-17 

 

  



Poniedziałek 

 

1. Odpowiedz na pytanie 

Co to jest waga i do czego służy 

2. Karty pracy 4 str. 18 

Skonstruuj wagę - do jej wykonania będą potrzebne: listewka, dwie takie same torebki foliowe, 

taśma klejąca i sznurowadło. Spróbuj zważyć swoje zabawki.  

 

Wtorek 

 

1. Wymyśl porady, których stosowanie pomoże w zachowaniu zdrowia. Czy wiesz, co może być 

przyczyną chorób?  

2. Karty pracy 4 str. 19 

Dokończ zdanie:  

Jestem uśmiechnięty/ta i mam dobry... 

Podziel na sylaby i głoski słowo "humor" .Wymień inne słowa rozpoczynające się głoską "h". 

3. Książka strona 14 

Zobacz jak wygląda wielka i mała litera drukowana. Zbuduj model wyrazu z podziałem na samogłoski i 

spółgłoski, wykorzystaj czerwone i niebieskie kwadraty. 

4. Książka str. 114 

Przeczytaj tekst do ilustracji. 

5. Książka strona 115 

 

  



Środa 

 

1. Książka str. 116 

2. Karty pracy 4 str. 20-21 

3. "Mniej czy więcej" - zabawa matematyczna. Do tej zabawy będą potrzebne klocki i dwa paski 

papieru. Wysłuchaj opowieści i przedstaw ją za pomocą tych przedmiotów.  

"W ogrodzie na liściach kapusty leżały ślimaki. Na jednym liściu było 6 ślimaków, a na drugim 5. Na 

którym liściu było więcej ślimaków? 

Zobaczył to bociek Klekot. Skierował swój dziób w stronę gdzie było ich więcej. Spróbuj teraz ułożyć z 

pasków znak większości " >". Umieść ten znak między dwoma liśćmi, tak aby szeroko otwarty dziób 

bociana skierowany był w stronę większej liczby ślimaków". 

Jeśli wybrałby mniejszą liczbę ślimaków znak ten skierowany byłby w drugą stronę. Znak ten 

nazywany jest znakiem mniejszości "<" . Znaków tych będziemy używać w zabawach 

matematycznych.  

4. Kart pracy 4 str. 22-23 

5. Książka str. 117 

 

Pozdrawiam 

Anna Ignerowicz 


