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Kochane Pierwszaki!

Mamy nadzieję, że miło spędziliście weekend. Odpoczęliście i nabraliście sił na 
kolejne wyzwania.  Jesteście gotowi na nowe zadania?  A więc ….zaczynamy 

1. Gimnastyka oczu – ćwiczenie „Zamrugaj”.
Zamknij oczy i licz do 10. Następnie otwórz oczy i mrugaj przez chwilę.

2. Gimnastyka ręki – ćwiczenie „Kocie pazurki”.
Zegnij palce obu rąk i powoli je rozprostuj. Ćwiczenie powtórz kilka razy.

3. Poproś kogoś z domowników o przeczytanie zagadek. Rozwiąż je. 



 
4. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książkach o tym gdzie ” mieszkają” oraz co 

się w nich kryje. Dlatego otwórz podręcznik cz.3, str.100 i 101 i poproś  
dorosłego o przeczytanie testu z tych stron.

Spróbuj odpowiedzieć na pytania pod tekstem ( str. 100 i 101).

Zapamiętaj , że książki kupujemy w KSIĘGARNI ,a wypożyczamy je w 
BIBLIOTECE.

5. Czy wiesz, jakie zasady panują w bibliotece? Jeśli tak, to sprawdź czy 
twoje wiadomości pokrywają się z naszymi: 



  - zachowujemy się cicho, by nie przeszkadzać innym czytelnikom,
  - nie wchodzimy do  biblioteki z jedzeniem ani piciem,

        - dbamy o książki, nie zaginamy rogów, nie czytamy przy jedzeniu,
        - zawsze w terminie oddajemy wypożyczone książki.

6. Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń nr 1, 2, 3 str. 78. 

7. A teraz pora na gimnastykę. Wykonaj wylosowane polecenie. Zaproś do 
ćwiczeń rodziców , rodzeństwo. Życzymy miłej zabawy. 
https://view.genial.ly/5eb7018f2fb48d0d930ba222/interactive-content-
cwiczenia-ruchowe-kolo-fortuny?
fbclid=IwAR1AoW5eH6Y9DxyvKXXnODd5MHCBpEURueBB457iAJf9QZ3qL
YfB9l0YFU8

8. Czas na matematykę. 

Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie 79 i wykonaj ćw.2 i 3.

9. Otocz czerwoną  pętlą liczby większe niż 15, a zieloną pętlą – liczby 
mniejsze niż 15.
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10.  Teraz ćwiczenia w kształtnym pisaniu-otwórz zeszyt do kaligrafii str. 67 –
cw.2.  Zrób sobie chwilkę przerwy, a potem przeczytaj tekst i podkreśl wszystkie 
litery Dż, dż. Następnie przepisz uważnie tekst.

11. Na zakończenie praca plastyczna.

       Narysuj na kartce A4 postać z ulubionej bajki, wykorzystując kredki     
pastelowe.

Powodzenia 

https://view.genial.ly/5eb7018f2fb48d0d930ba222/interactive-content-cwiczenia-ruchowe-kolo-fortuny?fbclid=IwAR1AoW5eH6Y9DxyvKXXnODd5MHCBpEURueBB457iAJf9QZ3qLYfB9l0YFU8
https://view.genial.ly/5eb7018f2fb48d0d930ba222/interactive-content-cwiczenia-ruchowe-kolo-fortuny?fbclid=IwAR1AoW5eH6Y9DxyvKXXnODd5MHCBpEURueBB457iAJf9QZ3qLYfB9l0YFU8
https://view.genial.ly/5eb7018f2fb48d0d930ba222/interactive-content-cwiczenia-ruchowe-kolo-fortuny?fbclid=IwAR1AoW5eH6Y9DxyvKXXnODd5MHCBpEURueBB457iAJf9QZ3qLYfB9l0YFU8


 


