
Drodzy Uczniowie! 

Zapraszam na lekcje on-line. Proszę zawsze rozwijać szczegóły zaplanowanego na platformie 

spotkania, bo tam będzie napisane jak należy przygotować się do lekcji on-line.Jeśli komuś nie uda 

się dołączyć do spotkania na platformie TEAMS realizuje podane tematy samodzielnie. 

Temat: Zwierzęta w ogrodzie. ( na dzień 27.04.2020) – lekcja na platformie 

1. Przeczytajcie samodzielnie lub z pomocą tekst „Kto zjadł sałatę?”(podręcznik str.62 – 64) 

2. Wykonajcie zadania w KARTACH ĆWICZEŃ na str. 70 – 71.  

3. Wykonajcie zadania w KARTACH MATEMATYCZNYCH na str. 54 – 55. 

4. Muzyka – rozwiążcie krzyżówkę muzyczną (ćw.2 str. 89 KARTY ĆWICZEŃ) 

 

Temat: Historia pewnej rośliny   ( na dzień 28.04.2020)- lekcja na platformie 

1. Przypomnijcie sobie jak jest zbudowana roślina (podręcznik str.65). Wpiszcie do zeszytu,  

w kolejności alfabetycznej wyrazy: żółty, różowy, żonkil, róża. Zapamiętajcie ich pisownię. 

2. Przeczytajcie samodzielnie lub z pomocą tekst str.66-67 ( podręcznik) 

3. Wykonajcie zadania w KARTACH ĆWICZEŃ na str. 72 – 73. 

4. Wykonajcie zadania w KARTACH MATEMATYCZNYCH na str. 56 – 57. 

5. Załóżcie hodowlę fasolki. Pomoże wam w tym krótki filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=yztFDxDw2rQ. 

 Gdy z nasionka wyrośnie roślina przyślijcie do mnie zdjęcie wyhodowanej fasolki. 

 

Temat: Niezwykłe ogrody ( na dzień 29.04.2020) 

1. Przeczytajcie wiersz „W hamaku” (podręcznik str.68) i na jego podstawie wykonajcie 

ćwiczenia w KARTACH ĆWICZEŃ na str.74 

2. Praca plastyczna dla chętnych – Papierowy motyl (str.75) 

3. Wykonajcie zadania w KARTACH MATEMATYCZNYCH na str. 58 – 59. 

4. Wykonajcie zadania w Karcie pracy(3) znajdującej się w załączniku. Przyślijcie ją do oceny do 

dnia (03.05.2020) 

 

Temat: Nic w ogrodzie ( na dzień 30.04.2020)- lekcja na platformie 

1. Przeczytajcie z pomocą rodziców opowiadanie z podręcznika „Nic w ogrodzie”  

str.70 – 73. Podręcznik jest też dostępny pod linkiem: https://www.wsip.pl/edukacja-

wczesnoszkolna-podreczniki-pdf/ 

2. Wykonajcie zadania w KARTACH ĆWICZEŃ na str. 76 – 79. 

3. W ramach w-f poćwicz w domu: https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds 
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