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Kochane Pierwszaki! 

Witamy Was w kolejnym dniu „szkoły w domu”! 

Dziś po dłuższej przerwie zaprosimy do pomocy w nauce 

nasze podręczniki i zeszyty ćwiczeń. 

Zaczynamy!!!  

1. Przeczytaj (sam lub z pomocą dorosłego) tekst z podręcznika, str. 20.  

2. Odpowiedz na pytania:   

–  W jakich elementach znajdujących się na ilustracji słyszysz głoskę ź? 

–  Jakie miejsce jest tu przedstawione? Opowiedz o tym, co dzieje się na 

ilustracji. 

– Jak sądzisz, o czym mogą rozmawiać dzieci? 

– Jak według ciebie należy zachowywać się w pobliżu zwierząt?   

–  Czy wiesz, jak należy opiekować się końmi? Na czym ta opieka powinna 

polegać? 

Jeśli nie wiesz, spróbuj z pomocą dorosłego poszukać informacji  

w internecie lub np. w książkach. Kto wie, może zechcesz kiedyś pojechać 

do prawdziwej stadniny i z bliska poznać te zwierzęta?  

 

By przybliżyć ci to miejsce, proponujemy  obejrzenie krótkiego filmiku:  

(https://www.youtube.com/watch?v=tebhaY2QSDQ 

 

3. Teraz poproś rodzica, by przeczytał Ci tekst ze strony 21 z 

podręcznika.             Spróbuj odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego lepiej 

jest porozmawiać niż się kłócić? 

https://www.youtube.com/watch?v=tebhaY2QSDQ


 

  4. Przeczytaj wyrazy: 

 

                             źrebak            ziarno 

 

                    ź  r  e  b  a  k           zi  a  r  n  o 

 

Podziel je na głoski. Jaką głoskę słyszysz na początku każdego z nich? 

Tak, masz rację: „ź”! Spójrz jednak, że podobnie jak ś i ń,  możemy tę głoskę 

zapisać na dwa sposoby: jako ź i jako zi. 

 

Zapamiętaj! 

 Głoska ź to kolejne zmiękczenie i zapisuje się ją literami na dwa sposoby – 

dostawiamy do litery z „kreskę” lub dostawiamy literę i.  

 

5. Otwórz zeszyt ćwiczeń, cz. 3 i wykonaj ćwiczenia ze strony 19 i 20. 

 

6. Teraz coś dla miłośników matematyki: 

 

Połącz działania z odpowiednimi wynikami na osi liczbowej: 
                                            

6+3     1+7     13-2     2+5    10-8    3+10     8-7      13-10 

  

 

 

7. Jeśli jeszcze masz siłę, wypełnij stronę 18 i 21 w zeszycie do kaligrafii 

(mały, zielony zeszyt). 

                                              Powodzenia! 


