
04.05 poniedziałek
Temat dnia
Wszyscy potrzebują wody
Wypowiedzi dzieci na temat życiodajnego znaczenia wody dla ludzi, 
zwierząt i roślin na podstawie tekstu i własnych doświadczeń. Zapis głoski 
miękkiej zi, Zi. Rozmowa na podstawie ilustrowanego opowiadania 
„Wędrówka kropelki wody”. Rozwiązywanie zadań –obliczenia pieniężne w
zakresie 20. „Akwarium” – przestrzenna praca konstrukcyjna.

Edukacja polonistyczno - przyrodnicza
Różne głosy, różne dźwięki – zabawy . Proponuję, aby w miarę możliwości 
pobawić się z dzieckiem.
• Dźwięki wody – zabawa słuchowa.
Prezentujemy dziecku zgromadzone przedmioty (miska z wodą, kubek, 
łyżeczka, papier ,2 szklanki, klocki) rodzic  zapowiada, że za chwilę będzie z 
nich wydobywał różne dźwięki. Dziecko odwraca się tyłem, aby nie widzieć 
źródeł dźwięków. Gdy usłyszy dźwięki związane z wodą, ma klaskać (dźwięki 
związane z wodą: chlapanie dłońmi w wodzie, przelewanie wody ze szklanki do
innego naczynia, kapanie kropel wody, pluskanie itp.; inne odgłosy: stukanie 
klockami, stukanie łyżeczką o naczynie, szeleszczenie papierem lub darcie 
papieru itp.).
• Określanie, co robi woda, np. pluska, kapie, chlusta, cieknie, ciurka, leci, leje 
się, kropi, pada.
 Znaczenie wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin.
• Głośne czytanie tekstu o koziołku Dyziu.Podr. str.7
• Przypomnienie, jak koziołek korzysta z dobrodziejstwa wody. Udzielanie 
odpowiedzi na pytania,
np. Do czego jeszcze służy woda koziołkowi?                                                         
Jakiej wody koziołek używa do podlewania?
Jak leczy innych?            – wyszukiwanie w tekście odpowiednich fragmentów.
• Kto jeszcze potrzebuje wody? – wypowiedzi dziecka na podstawie własnej 
wiedzy i doświadczeń.
Rozmowa o znaczeniu wody w życiu ludzi, zwierząt i roślin.
 Zielone zioła – wprowadzenie zapisu głoski miękkiej zi, Zi.
• Przypomnienie, jaki kolor ma większość warzyw i ziół stosowanych przez 
koziołka – na podstawie tekstu z podręcznika (zielony).
• Analiza głoskowo-literowa wyrazów zielony, zioła, koziołek.                        
•Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej zi, Zi                                                         
• Dziecko dzieli na sylaby wyraz zielony.                                                               
. Należy zwrócić uwagę, że w wyrazach z sylabą lub cząstką wyrazową zia, zio, 
ziu, zie, zię, zią po spółgłosce miękkiej zi występują samogłoski  a, o, u, e, ą, ę, 
natomiast i nie jest tu samogłoską sylabotwórczą, lecz pełni funkcję 
zmiękczającą. W każdej sylabie jest tylko jedna samogłoska.



• Ćwiczenia w dzieleniu wyrazów na sylaby i głoski, np. zie–lo–ny, zi–e–l–o–n–
y.
• Tworzenie sylab zmiękczonych ze znakami literowymi zi, układanie z nimi 
wyrazów. ćw.1,2 str.8                                                                                             
W zeszycie w linie piszemy 1 linijka ź i 1 linijka Ź oraz wyrazy z marginesu. 
Samogłoskę, która występuje po spółgłosce miękkiej znaczymy na czerwono np.
zielony itd.
 Ćwiczenia w głośnym czytaniu i pisaniu.
Dziecko czyta samodzielnie tekst ,wyszukuje w tekście wyrazów z literami zi, 
dzieli je na sylaby i głoski.
• Uzupełnianie zdań i ich zapisywanie. ćw.3 i 4 str.9
Przypominamy różne stany skupienia wody:          Zapis w zeszycie                         
Woda występuje w trzech stanach skupienia:                                                              
ciekły  -woda                                                                                                                       
gazowy   - para wodna                                                                                                      
stały -lód                                                                                                                         
Oglądamy filmik

https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8     cykl hydrologiczny

Krążenie wody w przyrodzie – rozmowa na podstawie filmu oraz 
ilustrowanego opowiadania „Wędrówka  kropelki wody " podr. str. 8   
• „Wędrówka kropelki wody” – słuchanie tekstu do ilustracji i uzupełnianie go 
własnymi wypowiedziami.
Udzielanie odpowiedzi na pytania związane z tekstem.

Edukacja matematyczna

 Rozwiązywanie zadań – obliczenia pieniężne.

https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8%20%20%20%20


Przepisz działania do zeszytu i oblicz. Zamiast gwiazdek narysuj okienka.

Rozwiąż w zeszycie zadania i zapisz odpowiedź.
zad.1 
Tomek kupił grę za 10 złotych, plastelinę za 4 złote i czekoladę za 5 złotych. Ile 
zapłacił Tomek za zakupy?
zad.2 
Mama  miała 20 złotych. Kupiła owoce za 13 złotych. Ile mama otrzymała 
reszty?
zad.3.
Kasia kupiła farby za 12 złotych i blok rysunkowy za 4 złote. Dała do kasy 20 
złotych. Ile reszty otrzymała Kasia?



Zadanie z rozpisywaniem groszu dziecko robi samodzielnie w zeszycie               
Zajęcia techniczne



 „Akwarium” – można zrobić jedno z podanych lub dowolne .



Edukacja muzyczna                                                                                               
Uczymy się śpiewać piosenkę na ocenę ( mamy czas do końca tygodnia)

https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_ me6g piosenka o zdrowej 

wodzie

PIOSENKA O ZDROWEJ WODZIE
Wodę w kranie mamy na zawołanie,
możesz się napić, moje Ty kochanie.
Bo zdrowa woda siły, a jakże, Ci doda,
życie ocali, kiedy słońce pali.

Zimna woda siły doda,
jest do picia i do mycia,
do żeglowania, do pływania,
podlewania i pluskania.

Pasta do zębów i mydło to trochę za mało,
wody potrzeba, by umyć swoje ciało.
I nic nie urośnie na polach, przecież to wiemy,
bez wody wszystko to umrze tutaj na Ziemi.

Zimna woda siły doda,
jest do picia i do mycia,
do żeglowania, do pływania,
podlewania i pluskania.

Niech reklamują sobie słodkie napoje
a my mądre dzieci i tak, wiemy swoje.
Przybyła nareszcie i do nas ta dobra moda,
najlepsza na świecie do picia jest właśnie woda.

Zimna woda siły doda,
jest do picia i do mycia,
do żeglowania, do pływania,
podlewania i pluskania.

https://www.youtube.com/watch?v=YZMJWz_me6g
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