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Edukacja wczesnoszkolna 

- j. polski 

Temat: Dieta, czyli o sposobach odżywiania. 

1.Przeczytaj wiersz ze strony 92. 

Ustnie odpowiedz na pytania: 

 Co lubiła jeść dziewczynka? 

 Ile kilogramów ważyłaby dziewczynka, gdyby jadła tylko hamburgery, chipsy i pizzę? 

 Jakich rad babcia udzieliła wnuczce? 

 Dlaczego dziewczynka zmieniła swoje nawyki żywieniowe? 

2. Wyjaśnij powiedzenie: Co za dużo, to niezdrowo. Odpowiedź zapisz w zeszycie. 

3. Przeczytaj opowiadanie pt." Sygnalizator owocowo - warzywny" - podręcznik str. 90 

Na podstawie przeczytanego opowiadania uzupełnij: 

- ćw. 1 str.82. 

4. Poproś rodziców lub starsze rodzeństwo aby przeczytali ci tekst "Dieta" ze str. 91 

Dieta - to sposób odżywiania. 

Zaznacz poprawne odpowiedzi w : 

- ćw.2 str.82 

- muzyka 

Powtórz i utrwal piosenkę pt. "Pachnąca wiosna" 

Poniżej podaję link i słowa do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=XiCKI15os1Y 

Pachnąca wiosna 

Słowa piosenki: 

 Słońce coraz mocniej świeci,  

rosną zboża, krzewy, kwiaty.  

Już się cieszą wszystkie dzieci  
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z wiosny strojnej w jasne szaty,  

z wiosny strojnej w jasne szaty. 

 

Wszystko cudnie nam rozkwita:  

tulipany i żonkile.  

Już pierwiosnek fiołka wita.  

Znowu deszcz popadał chwilę,  

znowu deszcz popadał chwilę. 

 

Przyszła wiosna, piękna pani,  

co bukiety kwiatów niesie.  

Ogród cieszy nas ziołami.  

Witaj w sadzie, witaj w lesie,  

witaj w sadzie, witaj w lesie. 

- religia 

Temat: Jezus ofiaruje siebie za nas – Eucharystia. 

1. Przeczytaj temat lekcji w podręczniku na str. 92-93. 

2. Wykonaj ćwiczenie 1 i 2 na str. 72 – 74. (Wpisz i pokoloruj) 

Wykonaną pracę prześlij na adres e-mail krolewiczw1@wp.pl 

- w-f 

Gimnastyka korekcyjna: https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I  

Ćwiczenia wykonuj poprawnie i systematycznie (co najmniej 2 razy w tygodniu)! 
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02.04.2020 r. 

Edukacja wczesnoszkolna 

Temat: Wiem, co jem. (temat wpisujemy do zeszytu z j. polskiego) 

- edukacja społeczna 

Poproś rodzica o przeczytanie poniższej treści. 

1.Zdrowe odżywianie. 

To ważne, czym się żywimy. Pokarmy, które jemy, organizm przetwarza na energię potrzebną do 

biegania, myślenia i innych czynności. Składniki pokarmowe budują nasze ciało. Dzięki nim 

możemy rosnąć i rozwijać mięśnie, a nasz organizm działa prawidłowo.  

PAMIĘTAJ !!! 

WŁAŚCIWE ODŻYWIANIE WPŁYWA NA ZDROWIE! 

Już wiesz, aby organizm działał prawidłowo należy jeść: 

- produkty zbożowe, 

- warzywa i owoce, 

- mięso, ryby, jaja, 

- tłuszcze, 

- nabiał. 

2. Przeczytaj dobre rady - podręcznik strona 95 

3. Uzupełnij ćw. 2 str.84 

W tym ćwiczeniu należy narysować buźki przy informacjach. :) - obok skutków dobrego 

odżywiania, :( - obok skutków niewłaściwego odżywiania.  

4. Wykonaj ćw.3 str.84 

Rozwiąż rebus i zapisz hasło. 

- j. polski 

1. Uzupełnij ćw. 1 str.84 

Ułóż rodzinę wyrazów wykorzystując cząstkę żyw 

Przypominam:  

rodzina wyrazów:  https://www.youtube.com/watch?v=N5lVA3ealHs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N5lVA3ealHs


2. Ćwiczenie 5 str.85 

Przeczytaj zdania. Pokoloruj właściwe zakończenia. Z liter obok nich odczytaj hasło i zapisz je w 

zeszycie. 

Dla chętnych 

- ćw. 6 str.85 

Połącz pomarańczowe ramki liniami z odpowiednimi informacjami w ramkach zielonych. 

- j. angielski 

Temat: Have you got a skateboard?- czasownik ,,mieć’’. 

Celem tej lekcji jest utrwalenie konstrukcji ,,ja mam’’. 

Zapisujemy w zeszycie: 

I have got- ja mam 

I’ve got- forma skrócona, oznacza to samo, co: I have got. 

Otwieramy podręcznik na stronie 49. Ćwiczenie 1. 

Mamy trzy osoby. Każdy po angielsku opowiada o tym, co ma. Osoba numer 1. Mówi: Mam 

frisbee, latawiec i deskorolkę.  

And- oznacza ,,i’’, ,,oraz’’. 

W zeszycie należy napisać o dwóch pozostałych osobach. Przepisujemy zdania z chmurek i 

uzupełniamy o przedmioty, tak jak w przypadku osoby nr 1. 

- w- f 

Gimnastyka korekcyjna: https://www.youtube.com/watch?v=eiHGj8Tuo-I  

Ćwiczenia wykonuj poprawnie i systematycznie (co najmniej 2 razy w tygodniu)! 
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Edukacja wczesnoszkolna 

- matematyka 

Temat: Odejmowanie liczb dwucyfrowych - cd                     

1. Obliczę sposobem poznanym ostatnio.  

 

 

 

 

 

 

Antek 

 

45 – 27 = 45 – 20 – 7 =  

A ja policzę  inaczej. 

 

 

 

 

 

 

Zosia 
 

45 – 27 = 45 – 25 – 2 =  

2. ćw.1 str.40 

Oblicz poznanym sposobem. 

3. ćw.2 str.40 

Uzupełnij grafy. 

4. Dla chętnych 

- ćw. 4 i 5 str.39  - zadania z treścią. 



 

- j. polski 

- ćw.4 str.85 

Nalep zdjęcia zdrowych przekąsek przy ich nazwach. Zaznacz te które lubisz. Dorysuj  

i podpisz jeszcze inne zdrowe przekąski. 

- ćw. 1 str.88 

W tym ćwiczeniu musisz rozwinąć zdania. Dodaj przynajmniej po 3 wyrazy. 

np. Kot mruczy. 

Kot mruczy (jak?) cicho. 

(jaki?) Zadowolony kot mruczy cicho. 

Zadowolony kot mruczy cicho ( gdzie?) pod stołem. 

- plastyka 

Dowolną techniką zrobię plakat pt. "Moja ulubiona zabawa podwórkowa". 

Uwaga!!! 

Wszystkie prace plastyczne i techniczne uczeń przechowuje w domu do czasu powrotu do 

szkoły. 

 

Pamiętaj! 

Czytaj codziennie przynajmniej po 15 min. 

MYJ RĘCE ORAZ DUŻO PIJ!!! 

PAMIĘTAJ RÓB SOBIE PRZERWY MIĘDZY ZADANIAMI!!! 

POZDRAWIAM, TO TYLE NA DZISIAJ!  

 

 


