
Witam, 

przesyłam kolejne materiały do pracy w domu. 

 

Czwartek 14.05 

 

1. Zobacz fotografie zwierząt domowych 

2. Opowiedz o swoim ulubionym zwierzątku 

Książka strona 118 - posłuchaj lub przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania zamieszczone pod 

tekstem 

3. Wykonaj pracę plastyczną pt. "Moje ulubione zwierzątko" 

 

Piątek 15.05 

 

1. Przypomnij sobie wiadomości o ptakach dzikich i hodowanych przez człowieka. 

2. Książka strona 119 - przeczytaj tekst. 

Karty pracy 4 str. 26 

3. Sprawdź: "co szybciej spada?" 

Przygotuj ptasie pióro i kartkę papieru. W jednej ręce trzymaj kartkę, w drugiej pióro. 

Wypuść je z ręki w tym samym czasie. Sprawdź czy szybkość spadania przedmiotów zależy 

od ich ciężaru, wielkości i grubości.  

 

Poniedziałek 18.05 

 

1. Książka strona 120 - posłuchaj lub przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania zawarte w 

książce.  

2. Karty pracy 4 strona 27 

3. Rozwiąż zagadki: 

- Cztery kopytka, rogi, bródka. 

Już wiesz, kto wyjadał kapustę z ogródka. 

- Jest malutki, mieszka w stajni. 

Konie to rodzice jego. 

Bardzo lubi owies, siano. 

Czy widziałeś go kolego? 

- Choć się zielonej trawy naje, 

to jednak białe mleko daje 

- Jakie to zwierzę sobie pozwala, 

kupować buty u kowala? 

- Razem z mamą krową, 

kwiatki z łąki łyka 

i wyrasta zdrowo na krowę lub byka. 

 

Wtorek 19.05 

 

1. Jakie znasz pożyteczne owady? - opowiedz o nich. 

Karty pracy 4 strona 28-29 

2. Zobacz w albumie lub w atlasie zdjęcia motyli. Zwróć uwagę na wzory na skrzydłach, ich 

kolorystykę i różnorodność. 

3. Wykonaj pracę plastyczną "Motyle". Złóż kartkę papieru na połowę. Na jednej nanieś 

barwne plamy. Następnie połącz obie kartki, aby plamy dokładnie odbiły się na drugiej 

połowie. Złóż kartkę i po chwili otwórz. Poczekaj, aż farba wyschnie. Gotowy rysunek 



ponownie złóż, tym razem kolorem na zewnątrz. Na złożonej kartce narysuj skrzydła motyla. 

Wytnij narysowaną linię, rozłóż całość, zaznacz tułów motyla i dorysuj wzory na skrzydłach.  

 

Środa 20.05 

 

1. Zastanów się jak Ty możesz opiekować się swoim zwierzątkiem. Jak myślisz do kogo 

można się zwrócić  o pomoc, gdy zwierzę zachoruje.  

2. Karty pracy 4 strona 30 

 

Pozdrawiam 

życzę miłej pracy 

Anna Ignerowicz 
 


