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Mam nadzieję, że udało Ci się już zrobić coś miłego dla swojej mamy:) Jeśli nie, 

nie martw się, Dzień Matki trwa nadal. Jeszcze zdążysz złożyć mamie życzenia:)

A teraz pora na naukę. Przez kilka kolejnych dni będziemy podróżować po 

Polsce. Jak to możliwe? Wystarczą zdjęcia, informacje i nasza wyobraźnia:)

Podróż zaczynamy od Krakowa. Co Ty na to? 

1. Odszyfruj hasło czytając wspak, czyli od końca.

                             ikslewaW      komS

 Brawo! Hasło to: Smok Wawelski

2. Obejrzyj film rysunkowy o Smoku Wawelskim.

 (https://www.youtube.com/watch?v=1wAJ0mC5nbc)

3. Przeczytaj lub poproś osobę dorosłą o przeczytanie tekstu z podręcznika, s. 16.

Jeśli zainteresowała Cię legenda o Smoku Wawelskim, postaraj się o książkę 

Czesława Janczarskiego pt. „O Smoku Wawelskim” i przeczytaj ją (dla 

chętnych).

4. Pora na spacer po Krakowie. Przeczytaj informacje o mieście znajdujące się na

s. 17 w podręczniku.

5. Popatrz na znane zabytki Krakowa.

            Kościół Mariacki                                           Barbakan, czyli mury obronne

https://www.youtube.com/watch?v=1wAJ0mC5nbc


             

          

                   Sukiennice                                                 Brama Floriańska 

6. A teraz proponuję Wam porcję informacji o wybranych atrakcjach Krakowa.

                 

Na ulicach Krakowa raz w roku można spotkać Lajkonika, zwanego także „konikiem 

zwierzynieckim” lub „tatarzynem”. Jest to brodaty jeździec w orientalnym stroju 

poruszający się na sztucznym koniku przytwierdzonym do pasa.

Obejrzyj krótki film o harcach Lajkonika na ulicach Krakowa.

https://youtu.be/VGa7V2iU1hU 

Oto hejnalista na Wieży Mariackiej. Obejrzyj filmik opowiadający historię hejnału.

https://youtu.be/xzr3oIyi5eo 

https://youtu.be/xzr3oIyi5eo
https://youtu.be/VGa7V2iU1hU


A teraz posłuchaj hejnału.

(  ://www.youtube.com/watch?v=WVQbxXvyG7A)

7. Wykonaj polecenie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń, s. 14.

8. Pamiętacie, że wyrazy, podobnie jak ludzie mają swoje rodziny? Umieść wyrazy

należące  do tej  samej  rodziny  w tym samym worku –  polecenie  1,  s.  15,  zeszyt

ćwiczeń.

9. Polecenie 2 s. 15 - dla chętnych.

10. Pora na ćwiczenia w liczeniu. Wykonaj polecenie 1 i 2, s. 20 w zeszycie ćwiczeń.

11. Rozwiąż zadanie.

Zadanie

Dzieci kupiły w Krakowie pamiątki. Ola kupiła figurkę smoka za

7  zł,  Franek  kupił  breloczek  do  kluczy  za  6  zł,  a  Ania  kupiła

magnes na lodówkę za 5 zł. 

Ile razem zapłacili za zakupy?

Obliczenie …………………………………………………………

Odp.: ……………………………………………………………….

Wykonane  polecenie  nr  11  prosimy  przesłać  na  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.

Na dzisiaj to już wszystko. Jutro ruszamy w  dalszą podróż:)

https://www.youtube.com/watch?v=WVQbxXvyG7A

