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Przed nami  kolejny dzień „szkoły w domu”. Pamiętajcie, jesteśmy z Wami! Kiedy 
chodziliście do szkoły, w czasie zajęć i wycieczek my – Wasze Panie, starałyśmy się 
zastępować Wam mamę i tatę, i robiłyśmy wszystko, żebyście czuli się w szkole 
bezpieczni. Teraz to mama i tata zastępują nas - nauczycieli. Powiedz dziś „dziękuję”
mamie i tacie za to, że codziennie odrabiają z Tobą lekcje. Na pewno będzie im miło!

1. Pamiętasz naszą wizytę w Teatrze Dramatycznym w Płocku? A tytuł 
przedstawienia? Tak, oglądaliśmy spektakl pt.: „Pinokio”. My – Wasze Panie 
byłyśmy dumne, bo wszystkie dzieci w teatrze zachowywały się super! Okazaliście 
się kulturalną, wspaniałą publicznością. Czy pamiętasz, co oznaczają pojęcia:

scena, kurtyna, rekwizyty, widownia, kostiumy, dekoracja, 
aktor, reflektory, kulisy?

Porównaj swoje odpowiedzi z informacjami na s. 40 w podręczniku. 

2. Teatr to nie tylko aktorzy. Poproś kogoś z domowników o przeczytanie tekstu ze 
s. 41 w podręczniku. Dowiesz się, kto jeszcze pracuje w teatrze, aby mogły odbywać 
się przedstawienia.

3. Powiedz, który zawód związany z teatrem najbardziej Ci się podoba i dlaczego?

4.Policz zdania w tekście na s. 41 w podręczniku. Przeczytaj kilkakrotnie zdanie 
pierwsze i trzecie. Przepisz te zdania bezbłędnie i starannie do zeszytu.

5. Wykonaj następujące polecenia związane z teatrem w zeszycie ćwiczeń: polecenie 
1 i 2 s. 32 oraz polecenie 2 i 3 s. 33.

6. A teraz coś dla uważnych! Wykonaj polecenie 3, s. 32 w zeszycie ćwiczeń. Udało 
się? Brawo!

7. Jeśli się nudzisz siedząc w domu, proponujemy pracę techniczną – polecenie 1, 
s. 33.

Wykonane polecenie nr 7 prosimy przesłać na 
służbowy adres e-mail nauczyciela, dostępny na 
stronie szkoły, w celu sprawdzenia i oceny pracy 



dziecka. Prosimy o zapisanie imienia i nazwiska 
ucznia oraz daty wykonania polecenia.

8. Pora na matematykę i poznanie kolejnej liczby. Zaczynamy?

Przygotuj kredki, patyczki, guziki, wykałaczki lub inne liczmany – do wyboru. Co 
przygotowałaś/przygotowałeś? Ułóż przed sobą 15 wybranych liczmanów, jeden 
obok drugiego:

                        I I I I I I I I I I I I I I I   

Masz 15 liczmanów. Dołóż jeszcze jeden. 

                        I I I I I I I I I I I I I I I  I

Ile masz teraz?

16 – to prawidłowa odpowiedź! Teraz odpowiedz na pytania: 16 to liczba większa 
czy mniejsza od 15? O ile 15 jest mniejsze od 16? O ile 16 jest większe od 15? Jaki 
kolor ma kredka 5, licząc od lewej strony? Jaki kolor ma kredka 6, licząc od prawej 
strony?

9. Otwórz podręcznik na s. 46.
• Popatrz na zapisaną w kratkach liczbę 16. Za pomocą jakich dwóch cyfr jest 

ona zapisana? Brawo! „1” i „6”. Obie te cyfry potrafisz zapisać, więc nie 
będzie problemu z zapisaniem liczby 16.

• Odczytaj, jaką godzinę wskazuje zegar?
• Rozpoznajesz monety i banknot na ilustracji? Policz, ile to pieniędzy?
• Policz, ile oczek jest razem na czterech kostkach?

10. Wykonaj polecenie 1, s. 46 w podręczniku.

11. Odpowiedz na pytania, s. 47 w podręczniku.

12. Wykonaj  w zeszycie ćwiczeń polecenia: 1, 2, 3, 4 i 5 ze s. 37.

13. Poćwicz pisanie liczby 16 w zeszycie do kaligrafii, s. 33.

Pamiętaj o podziękowaniu dla Rodziców! 


