
Edukacja polonistyczna i społeczna 2h – 06.05.2020r., środa
BLOK TEMATYCZNY: MOJA OJCZYZNA
Temat lekcji: Moja mała ojczyzna

1. Otwórz podręcznik na str. 6, a następnie poproś rodzica o przeczytanie tekstu pt. 

„Majowe Święta”.  Jeśli potrafisz, możesz zrobić to samodzielnie.

Następnie, spróbuj ustnie odpowiedzieć na następujące pytania:

 Z jakiego powodu Hania nie była w szkole, a jej mama – w pracy?

 Jakie święto obchodzimy 1 maja?

 O czym przypomina nam święto 3 maja?

 Jakie święta chciała ustanowić Hania?

 Jakie Ty znasz święta i o czym one przypominają?

 Jakie święto Ty chcesz ustanowić i w jaki sposób można obchodzić to święto?

2.  Zrób  kilka  ćwiczeń  rozluźniających  dłonie  i  otwórz  ćwiczenia  do  edukacji 

polonistycznej na stronie 8 i 9. Wykonaj zadania 1, 2, 3 oraz 4. Pamiętaj o starannym 

pisaniu. W zadaniu 4 przypomnij sobie czym jest głoska ( to co słyszymy ), a czym 

litera ( to co widzimy ). Pamiętaj, że „sz” to dwuznak.

3. Odpowiedz na pytania:

– Jaka nazwa się miejscowość, w której mieszkasz?

– Jak ona wygląda? Opisz jej wygląd.

– Co jest w niej ciekawego?

– W jaki sposób spędzasz wolny czas w rodzinnej miejscowości?

– Zastanów się, czym jest mała ojczyzna.

Mała ojczyzna -  miejsce, z którym ktoś jest związany emocjonalnie, bo się w nim 

urodził, wychował lub mieszka.

4. Wiesz już, czym jest Twoja mała ojczyzna. Teraz czas na wykonanie ćwiczeń z nią 

związanych.  Otwórz  ćwiczenia  do  edukacji  polonistycznej  na  stronie  10  i  11. 

Wykonaj zadania 5,6,7 oraz 8.



5. Posłuchaj teraz piosenki pt.: „Jestem Polką i Polakiem”

https://youtu.be/plug6OIrxRM

Przypomnij sobie znany Ci wierszyk oraz Hymn Polski

Kto ty jesteś?
https://youtu.be/58IaxG-4S3M
 
Hymn Polski
https://youtu.be/xiZrt_NqpLI

5. Jeśli masz możliwość, poproś rodzica o wydrukowanie wklejki do zeszytu z „sz”. 

Ostatnie zadanie – zapisz w zeszycie do języka polskiego litery i wyrazy:

sz

Sz

szafa

koszyk

myszka

szyszka

Powodzenia!

https://youtu.be/plug6OIrxRM
https://youtu.be/xiZrt_NqpLI
https://youtu.be/58IaxG-4S3M

