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Kochane Pierwszaki! 

Mijają kolejne dni i wciąż główną formą naszych spotkań pozostają  zadania 

przekazane Wam do wykonania na stronie internetowej naszej szkoły. Mamy 

nadzieję, że mimo zmęczenia i wzajemnej tęsknoty, damy radę dotrwać do 

końca i zrealizować to, co zaplanowałyśmy na ten rok. 

Dziękujemy za wszystkie filmiki, na których możemy choć przez chwilę Was 

zobaczyć!   

A teraz zabieramy się już do pracy, bo….rozpoczął się nowy tydzień szkoły w 

domu!  

Zaczynamy! 

Dziś naszym głównym celem będzie poznanie nowej litery „dź”, „dzi” oraz 

doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych. 

1. Na początek obejrzyj krótki filmik: 

https://www.youtube.com/watch?v=tg5y1_Gja20 

- Jakie miasto zwiedzały dzieci? 

- Jakie miejsca zobaczyły? 

2. Otwórz podręcznik na stronie 88. Obejrzyj ilustrację i bez czytania tekstu 

spróbuj odpowiedzieć na pytanie: Jaki zabytek Warszawy ona przedstawia? 

Aby upewnić się, czy Twoja odpowiedź jest prawidłowa, posłuchaj tekstu 

przeczytanego przez osobę dorosłą (pod ilustracją). Teraz już wiesz na pewno, 

co przedstawia ilustracja!:) Ułóż 3 pytania do tej ilustracji i odpowiedz na nie 

ustnie. 

3. Wyszukaj na ilustracji elementy, w których nazwie słyszysz głoskę „dź”. 

Podziel te wyrazy na sylaby a następnie na głoski. Określ, w którym miejscu w 

wyrazie znajduje się głoska „dź”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tg5y1_Gja20


4. Przyjrzyj się poniższej ilustracji: 

 

   

 

Co ona przedstawia? 

Tak, to dźwigi! 

Podziel wyraz dźwigi na sylaby a następnie na głoski. Jaką głoskę słyszysz na 

początku wyrazu? 

Czy „dź” to samogłoska czy spółgłoska? 

Tak, masz rację, „dź” to spółgłoska” 

Zapamiętaj! Głoskę „dź” zapisujemy za pomocą dwóch liter, ponieważ jest 

dwuznakiem! 

5. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 69 i wykonaj polecenia 1 i 3.  

6. Kolejny etap naszej pracy to doskonalenie kształtnego zapisywania liter i 

wyrazów. Otwórz zeszyt do kaligrafii i wykonaj ćwiczenia ze strony 58. 

7. Wracamy do podręcznika, na stronę 89. Poproś kogoś dorosłego, aby 

przeczytał ci dalszy ciąg czytanki. Wspólnie wyszukajcie fragmenty tekstu 

mówiące o tym, co dzieci widziały w Warszawie. Następnie odpowiedz na 

pytania 2,3,4,5,6 widniejące pod tekstem. 

 

 

 

 



8.Przyjrzyj się poniższemu obrazkowi: 

 

 

 

Kogo on przedstawia? 

Tak, to dziadek! 

Podziel wyraz „dziadek” na sylaby a następnie na głoski. Jaką głoskę słyszysz na 

początku wyrazu? 

Czy „dzi” to samogłoska czy spółgłoska? 

Tak, masz rację, „dzi” to spółgłoska”. 

9. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 70 i wykonaj polecenie 1 i 2.  

10. W zeszycie do kaligrafii wykonaj ćwiczenie ze strony 61. 

 Czas na matematykę! 

11. Otwórz podręcznik na stronie 87 i rozwiąż zadanie 1 i 2. Zgodnie  

poleceniem, zapisz działania w zeszycie. 

12. W zeszycie ćwiczeń, strona 67, czekają na ciebie zadania nr 1,3 4 . Rozwiąż 

je samodzielnie! 

13. Jeśli jeszcze masz siłę, wykonaj ćwiczenia w zeszycie do kaligrafii, strony 59 i  

       62. 



                              Powodzenia!    


