
Edukacja polonistyczna – 16.04.2020r., czwartek 

BLOK TEMATYCZNY: DLA KAŻDEGO COŚ CIEKAWEGO 

Temat dnia: Prima aprilis 

1. Poproś rodzica o przeczytanie wiersza pt  „Prima aprilis” i spróbuj ustnie 

odpowiedzieć na następujące pytania: 

- Co Ciebie śmieszyło i wydawało się dziwne? 

- O jakim dniu opowiada wiersz? 

- Podaj swoją propozycję żartu primaaprilisowego? 

 

Wiersz M. Przewoźniaka pt „Prima aprilis”. 

Co się stało! Co się stało! 

Mamie masło wykipiało! 

Tata ubrał się w spódnicę, 

I tak wyszedł na ulicę! 

Zębów umyć dziś nie sposób, 

Bowiem z kranu leci rosół! 

 

A nasz sąsiad, co ma fiata, 

Fiatem tym nad miastem lata 

I ulotki zrzuca z nieba, 

że do szkoły iść nie trzeba! 

Jeśli z okna się wychylisz 

dojrzysz, że… prima aprilis!!! 

 

2. Otwórz podręcznik na s. 46 i 47. i przeczytaj tekst. 

• Wyszukaj w tekście wyrazy z literą "ż". 

• Przeczytaj pierwszy fragment tekstu. 

• Spróbuj odpowiedzieć na pytania: 



1) Co ciekawego znalazły Marysia i Żaneta na łące? 

2) Co Marysia zaproponowała Żanecie? 

3) W jaki sposób  Żaneta zażartowała z Marysi? 

4) Jak należy żartować, żeby nikogo nie urazić i nie sprawić mu przykrości? 

 

3. Wykonaj zadania w ćwiczeniach na s. 48 ( ed. polonistyczna ) 

• Przeczytaj uważnie zdania z zadania.  

• Pomyśl, które z nich są prawdziwe, a które fałszywe.  

• Zaznacz okienko w odpowiedniej kolumnie.  

• Odczytaj hasło. 

 

4. Przyjrzyj się, jak piszemy literę "ż": 

Link :   https://www.youtube.com/watch?v=4XgSDfLE2kA 

5. Wykonaj zadanie 3 i 4 w ćwiczeniach na s. 49 (ed. polonistyczna ). 

Pamiętaj o starannym piśmie!    

 

5. Otwórz zeszyt w linię. Jeżeli masz możliwość, to poproś rodzica o 

wydrukowanie wklejki z literą „Ż”, a następnie wklej ją do zeszytu. 

Na górze napisz w pierwszej linijce małą literkę „ż”, pod spodem, w następnej 

linijce wielką literkę „Ż”. Pod literami ułóż napisz następujące wyrazy: 

• żaba, 

• Żaneta, 

• żółw, 

• jeż, 

• bagaż 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4XgSDfLE2kA


6. Zadanie dla chętnych     

Jeżeli chcesz to posłuchaj z multibooka bajkę Andrzeja Grabowskiego pt „Żaba, 

żółw i żyrafa”. 

 

Link do bajki: 

https://www.youtube.com/watch?v=jp38kOtPkDI&feature=youtu.be&fbclid=Iw

AR29vGdJECkoqD1LWatbdpBlnId61h5YIUDkO105loIrQii4YQ10axhZqec 

 

 

 

         Powodzenia    

         Elena Skoczeń 
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