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Kochani! Dziś piątek, więc zaraz po wykonaniu dzisiejszych zadań czeka Was 

czas odpoczynku! Nie traćmy zatem czasu i zaczynajmy! 

1. Poproś kogoś dorosłego, aby przeczytał tekst z podręcznika, s.30. 

Spróbuj odpowiedzieć na pytanie: Które ptaki zaczynają śpiewać wiosną jako 

jedne z pierwszych? Czy umiałbyś powtórzyć dźwięki wydawane przez kosa? 

Obejrzyj filmik o kosie: 

(https://www.youtube.com/watch?v=hIkWPk28yO8 

2. Na stronie 31 podręcznika znajdziesz ciekawe informacje o ptakach 

powracających wiosną z dalekich krajów. Gdy odczytasz je wspólnie z  kimś 

dorosłym, zastanów się, która z nich była twoim zdaniem najciekawsza. 

3. Wykonaj ćwiczenia ze strony 27 w zeszycie ćwiczeń. 

4. Na kartce w zeszycie w kratkę narysuj obok siebie 14 kółek: 

o o o o o o o o o o o o o o                                    

Pomaluj je na dowolne kolory. Gotowe? Teraz dorysuj jeszcze jedno kółko: 

 o o o o o o o o o o o o o             o 

Ile kółek masz teraz? 15? Doskonała odpowiedź! Czy liczba 15 jest mniejsza 

czy większa od 14? O ile 14 jest mniejsze od 15? O ile 15 jest większe od 14? 

Skreśl ukośną kreską 7 kółko, licząc od lewej strony. Skreśl 11 kółko znakiem 

X, licząc od prawej strony. 

5. W zeszycie do kaligrafii na stronie 29 masz pokazane, jak zapisujemy liczbę 

15. Wykonaj ćwiczenia z tej strony. 

6. Wracamy do zeszytu ćwiczeń, strony 25 i 26. Wykonaj polecenia z tych stron. 

7. W ramach relaksu odtwórz piosenkę o wiośnie, którą niedawno poznałeś. 

Spróbuj zaśpiewać pierwszą zwrotkę i poćwicz drugą. 

8. Wykonaj dowolną techniką (kredki, farby, wycinanka, wydzieranka, itp. 

ilustrację do wybranej zwrotki piosenki „Maszeruje wiosna”. 

https://www.youtube.com/watch?v=hIkWPk28yO8


Wykonane polecenie nr 8 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. 

 

Miłego odpoczynku, ciesz się dwoma dniami bez nauki! 


