
Edukacja polonistyczna - piątek 27.03.2020 r. 

BLOK TEMATYCZNY: WIOSNA 

Temat: Małe i duże zwierzęta. 

 

Zadanie 1. 

Poproś rodziców, aby na komputerze włączyli film i uważnie go obejrzyj. 

Zwierzęta domowe - otwórz link i obejrzyj film. 

https://youtu.be/5cT69xkHVh8 

 

Zadanie 2. 

Otwórz podręcznik do j. polskiego na str. 27 . 

Samodzielnie przeczytaj tekst czytanki (druk czarno-zielony), a rodzica poproś o 

odczytanie drugiej części tekstu. Jeśli jednak potrafisz, to odczytaj sam. 

 

Następnie pomyśl chwilę i postaraj się odpowiedzieć na pytania: 

1) Kto opiekuje się źrebakiem? 

2) W jaki sposób Kazio dba o konika? 

3) Jak ma na imię konik chłopca? 

 

Kochani wczoraj poznaliście spółgłoskę ź .  

Dziś zajmiemy się podobnie brzmiącą głoską zi. 

 

Na początku przeczytaj wyraz :         ziarno 
 
podziel go na sylaby:                           ziar    no 
 
i przegłoskuj:                                        zi  a  r  n  o 
 

 

 

https://youtu.be/5cT69xkHVh8


Jak zauważyliście  wyraz ziarno piszemy przez zi, jest to jedna głoska,  

ale składa się z dwóch liter, które już znacie. ☺ 

Obejrzyjcie przesłany filmik ze sposobem zapisywania litery zi, Zi. 

 

Spółgłoskę miękką zi (przez i) piszemy: 

 

Przed samogłoskami:  

(ziarno, ziemniak, Kazio) 

 

PAMIĘTAJ! Gdy po zi występuje samogłoska, traktujemy zi jako 1 głoskę! (2 

litery, 1 głoska) 

 

przykład: ziarno: zi-a-r-n-o (6 liter, 5 głosek) 

                Kazio: K-a-zi-o (5 liter, 4 głoski) 

 

Zadanie 3. 

Poszukaj teraz w tekście czytanki ze str. 27 wyrazów z  literą zi i głośno je 

odczytaj. 

 

Zadanie 4. 

Otwórz książkę z ćwiczeniami do j. polskiego na str. 28. 

Następnie zrób ćw. 1, 2 i 3 ze str. 28. 

 

Zadanie 5. 

Teraz nauczysz się poprawnie pisać literę Zi, zi, ale najpierw obejrzyj film. 

Ząłącznik do filmu został dołączony. 

A teraz spróbuj samodzielnie rozwiązać ćw. 4, ze str.29. 

Jeszcze masz ochotę wykonaj również ćw. 5 z tej samej strony. 

 

 

 



Zadanie 6. 

Myślę, że teraz poradzisz sobie z pisaniem w zeszycie litery „ź”, „Ź”. Jeśli nie 

masz jej wpisanej, to poproś rodziców o wpisanie. 

 

         Pozdrawiam 

         Elena Skoczeń    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


