
Dzień dobry, mam nadzięję, że wczoraj miło spędziliście dzień ☺
Dzisiejczy temat: Skąd się wzięły smoki ciąg dalszy.

Edukacja polonistyczna
1. Zapoznaj się z tekstem umieszczonym w podręczniku str. 53. Dowiesz się z niego, czym 

zajmuje się paleontolog.
Czym zajmuje się paleontolog?
Gdzie możemy zobaczyć odciski roślin i zwierząt lub skamieniałe kości?

2. Wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 50. Pokoloruj ramki z sylabami tak, aby powstały 
wyrazy, dopisz wyrazy zgodnie ze wzorem (zwróć uwagę, że w niektórych wyrazach "ó" 
wymienia się na "o") 

3. Zapisz w zeszycie, dopisz wyrazy zgonie ze wzorem, zaznacz litere o innym kolorem.
miód, bo miody
lód, bo ........
rósł, bo .......
rów, bo ......
dziób, bo .....
wieczór, bo .......

Zadanie dla chętnych
Ćwiczenie 16 i 17 str. 73.

Edukacja techniczna
1. Z materiałów dostępnych w domu wykonaj smoka, możesz użyć rolki po papierze 

toaletowym, kartonu, opakowania po jajkach, a możesz skorzystać z pomysłu, który 
znajduje się w ćwiczeniach na str. 51.

Edukacja społeczna – dlaczego się bawimy?
1. Porozmawiaj z rodzicami i dziadkami na temat gier i zabaw z czasów ich młodości. 

Zapytaj rodziców lub dziadków, jaka była ich ulubiona zabawa, kiedy byli w twoim wieku. 
Na czym polegała? 
Co było do niej potrzebne? 
Gdzie się najczęściej odbywała? 
Czy bawili się w nią sami, czy z innymi dziećmi?

2. Odtwórz film z udziałem Moniki Sabljak-Olędzkiej z Muzeum Budownictwa Ludowego w 
Olsztynku na temat tego, jak na przestrzeni wieków zmieniały się zabawy i zabawki.
https://www.youtube.com/watch?v=i5scuas-zsA
Czy podobały Wam się zabawki, którymi bawiły się dzieci wiele lat temu?
Którymi chcielibyście się pobawić?
Które zabawki, z tych o których usłyszeliście, są wciąż atrakcyjne dla was?

 
Zadanie dla chętnych
Spróbuj zaprojektować nową grę lub zabawę. Mogą to być zabawy ruchwe, np. podobne do gry w 
klasy. Mogą to być gry planszowe. 

Wychowanie fizyczne
Ponieważ zabawa na placu zabaw jest zakazana, a spacery zostały mocno ograniczone, pozostaje 
nam zorganizowanie domowych lekcji wychowania fizycznego. Przed nami duże wyzwanie, ale 
jest to do zrobienia! Nawet jeśli brakuje nam pomysłu na poprowadzenie zajęć z gimnastyki, to są 
osoby (a czasem nawet bajkowe postacie!), które bez najmniejszego problemu zachęcą dzieci do 
aktywności fizycznej! Spróbuj!
https://youtu.be/m2WsGrvCx_w

https://www.youtube.com/watch?v=i5scuas-zsA


https://youtu.be/ZYFAIupyHhM

Religia
Jezus zmartwychwstały mówi do nas
https://view.genial.ly/5eabbadf7b8ef50d76d18e7e/presentation-jezus-zmartwychwstaly-mowi-do-
nas-klasa-1-jednosc

Jezus zmartwychwstały zaprasza nas do swego stołu 
https://view.genial.ly/5eac4a2a32376f0d7de3d486/guide-wersja-ogolna-pan-jezus-zaprasza-nas-do-
swego-stolu

Powodzenia 
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