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Przygotowałam dla Was zadania do wykonania. 

Wf -Przeskakiwanie obunóż nad przeszkodami – kształtowanie skoczności. 

Rozgrzewka – maszeruj o pokoju, truchtaj, spróbuj biegać. Stań w miejscu rozciągnij głowę, 

ramiona, ręce, nogi. Zrób 10 pajacyków, 10 przysiadów, 10 pompek. Skaczemy teraz w górę 

jak piłeczki na dwóch nogach, później na jednej. Próbuj skakać do tyłu, do przodu w prawo i 

lewo. 

Połóż na podłodze przed sobą szalik spróbuj skakać przez niego. Rozłóż na podłodze swoją 

bluzę i skacz przez nią. Zgnieć kilka niepotrzebnych kartek i próbuj rzucać je do kosza – 

może być miska:) 

Edukacja polonistyczna. Rodzice przeczytajcie swoim pociechom „ Dzieci czwórka i laurka” str.30 -31 

w podręczniku. Doskonalcie umiejętność czytania. Porozmawiajcie na temat treści inscenizacji. *Ile 

dzieci miała mama? Ilu synów? Ile córek? *O czym zapomniały dzieci? *Co dzieci postanowiły 

podarować mamie? * Kto złożył życzenia mamie? * Kiedy obchodzimy Dzień Matki , a kiedy Dzień 

Ojca? *Jakie inne święta pamiętacie ? – podajcie daty 

Zabawcie się z Noni str.32. Ułóżcie ustnie historyjkę z wykorzystaniem podanych wyrazów. 

Zapamiętajcie ich pisownię. 

Przechodzimy do ćwiczeń str.30  - powtórz co wiesz o czasowniku. Wpisz do zeszytu i zapamiętaj! 

Czasownik to część mowy, która odpowiada na pytania:  Co robi? Co się z  nim dzieje? 

Czasownik nazywa czynności lub stany, np.: 

 czynności – tańczyć, śpiewać, myć się 

 stany – spać, leżeć, wisieć 

uzupełnij str.31 – prześlij do mnie. 

Dla chętnych  - pisanie zmiękczeń dź, Dź, dzi, Dzi  i sylab z poznanymi zmiękczeniami. Str.76, ćw.21 

Edukacja matematyczna – Zapoznajcie się z odmierzaniem pojemności różnymi naczyniami –

podręcznik str.82 , w kartach matematycznych str.28 i 29. Wierzę, że sobie doskonale poradzicie. 

W zeszycie w kratkę zawartość zielonej ramki ze str.28 (narysujcie kartoniki i butelkę) 

Edukacja plastyczna- wykonaj rysunek przedstawiający zabawę z okazji Dnia Rodziny. Nie zapomnij o 

laurce z okazji Dnia Matki. Sam zdecyduj co wyślesz do mnie do końca tygodnia. 


