
Dzień dobry. Od dzisiaj zaczynamy korzystać z podręcznika i ćwiczeń część 5.
Dzisiejszy temat: Na majówkę.

Edukacja polonistyczna
1. Przyjrzyj się ilustracji przedstawiającą kartkę z kalendarza. Jakimi kolorami oznaczone są 

dni tygodnia w kalendarzu? Jakie dni oznaczone są kolorem czerwonym? Odczytaj pierwsze
dwie daty zaznaczone kolorem czerwonym. Jak myślicz, dlaczego te daty zaznaczono w 
kalendarzu na czerwono?
1 Maja Narodowe Święto Pracy
2 Maja Dzień Flagi 
"Barwy ojczyste"
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie 

            a na tej fladze biel jest i czerwień.
            Czerwień- to miłość, biel - serca czyste 
            Piękne są nasze barwy ojczyste.
                                                Cz. Janczarski

3 Maja Święto Narodowe Konstytucji

2. Przeczytaj tekst G. Kasdepke "Maraton", podręcznik str. 3. Do czego mama porównała 
wygląd taty na mecie? Kiedy przypada Dzień Flagi? Które miejsce zajął tata w maratonie? 
(Maraton – bieg na dystansie 42 km 195 metrów.

3. Wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 3-4. Narysuj po śladzie i dokończ kolorowanie, ułóż 
wyrazy i zdanie z rozsypanki literowej, zapisz starannie w liniaturze, uzupełnij tekst 
wyrazami z ramki, podpisz flage naszego kraju i pozostałe flagi jeśli potrafisz (nazwy 
krajów i ich mieszkańców piszemy wielką literą np. Polska, Polska).

Zadanie dla chętnych
Przepisz do zeszytu wiersz "Barwy ojczyste" Cz. Janczarskiego. Dwuznak cz dopiero poznasz, ale 
myśle, że poradzisz sobie z zapisem. 

Edukacja matematyczna
1. Dzisiaj poznacie pojęcie kilometr. Pamietacie jak nazywał się bieg, w którym uczestniczył 

tata Filipa? Maraton – jego trasa wynosi 42 kilometry.
2. Wszystkie większe odległości, na przykład między miastami mierzymy w kilometrach. 

Kilometr możemy zapisywać za pomocą skrótu km.
3. Wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 3-5. Znajdż zestawy 3 liczb sąsiadujących ze sobą, 

które dadzą w sumie 10, uzupełnij informacje dotyczące odległości, pokoloruj drogowskazy 
według podanego opisu, odczytaj informacje z ilustracji i uzupełnij zdania pod znakami.



Edukacja przyrodnicza
1. Poproś rodzica o pomoc, skorzystajcie z mapy google i wypiszcie jaka jest odległość z 

Goleniowa do:
Żówiej Błoci, Marszewa, Budna, Mostów, Lubczyny.
Która odległość jest najkrótsza, a która najdłuższa?

Powodzenia
Patrycja Rosa


