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Przed Wami kolejny tydzień nauki. Będzie on jednak krótszy. W tym tygodniu uczymy 
się tylko do środy. Potem rozpoczyna się wiosenna przerwa świąteczna, która potrwa 
do 14 kwietnia. Mamy nadzieję, że przez weekend „naładowaliście akumulatory” i 
jesteście gotowi na nowe zadania! A więc… startujemy!

1. Przeczytaj samodzielnie tekst z podręcznika, s. 32 lub poproś o pomoc kogoś 
z domowników.

2. Popatrz na ilustrację (podręcznik, s. 32).

3. W oparciu o tekst, ilustrację i własne doświadczenia odpowiedz na pytania:

- Gdzie jest Amelka z Jasiem?

          - Co robi Amelka i jej brat?

          - Co robi Franek?

          - Co oznacza według Amelki słowo „fotelowiec”?

          - Czy Franek zachowuje się właściwie wobec swoich gości?

          - Jak myślisz, czy można cały dzień spędzić przed telewizorem lub

             komputerem? Masz rację – nie można. Jest to niezdrowe choćby dla naszych 

             oczu, czy kręgosłupa.

          - Co możesz zaproponować swoim rówieśnikom, aby nie nudzili się, spędzając

             kolejne dni w domu?

4. Pamiętasz, ile jest samogłosek w języku polskim? Tak, oczywiście  dziewięć. Oto 
one:

  a   ą   e   ę   i   o   ó   u   y

          Pozostałe głoski to spółgłoski.

5. Popatrz na ilustracje nad tekstem. Co widzisz? (fotel, kufer, fotograf)

    Wymów kolejne słowa dzieląc je na sylaby i głoski. 

          Przykład:       fotel              fo  tel               f  o  t  e  l

– Jaką głoskę słyszycie na początku słowa fotel?



– W którym miejscu słyszycie tę głoskę w słowie kufer?

– Jaką głoskę słyszycie na końcu słowa fotograf? Czy słyszycie tę głoskę jeszcze

w którymś miejscu w tym słowie?

– Głoska „f” to samogłoska, czy spółgłoska?

Świetnie, głoska „f” to spółgłoska.

6. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń polecenie 1, 2 i 3 ze s. 28. Polecenie 4 s. 28 – dla 
chętnych. Postaraj się, aby napisane literki i wyrazy były kształtne i staranne.

7. Naucz się pięknie czytać tekst ze s. 32 z podręcznika lub jego fragment.

8. Przeczytaj wyrazy ze s. 32 w podręczniku, zapisane sylabami obok tekstu. Przepisz
je starannie do zeszytu. 

9. Poproś osobę dorosłą o przeczytanie tekstu ze s. 33 w podręczniku. Na pewno 
macie w domu jakieś pamiątkowe zdjęcia. Może wspólnie z bliskimi obejrzysz je 
dzisiaj lub jutro? Zachęcamy! 

10. Popatrz na tabelkę na s. 36 w podręczniku. Zapoznaj się z LEGENDĄ znajdującą
się obok tabelki. Odpowiedz na pytania umieszczone pod tabelką. Na pewno świetnie
sobie poradzisz!

11. Wykonaj polecenie 1 i 2 s. 30 w zeszycie ćwiczeń.

Wykonane  polecenie  nr  11  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.

12. Na koniec ćwiczenia w kształtnym pisaniu. Zrób sobie chwilę przerwy, a potem 
poćwicz piękne, kształtne pismo w zeszycie do kaligrafii, s. 31 i 32.

          

Powodzenia!


