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Wiosna w pełni
Mierzenie miarką centymetrową – obliczenia w zakresie 20. Udzielanie 
odpowiedzi na pytania do wysłuchanych tekstów: opowiadania Rafała Witka 
„Tajemnica zaginionej książki” i wiersza Barbary Stępień „Wiosenna łąka”. 
Nasze emocje – dyskusja na temat odwagi. Wypowiedzi na temat zmian
zachodzących w przyrodzie w maju na podstawie obserwacji. Ćwiczenia w 
analizie słuchowo-wzrokowej wyrazów z głoskami miękkimi. „Majowa łąka” – 
malowanie obrazu farbami.
Edukacja matematyczna
Mierzenie miarką centymetrową – obliczenia w zakresie 20.
• Omówienie ilustracji przedstawiającej mierzenie obiektów miarkami 
centymetrowymi. Podręcznik str. 32 -33.
• Ćwiczenia w praktycznym mierzeniu przyborów szkolnych. Porównywanie ich
długości. Zapisywanie wyników pomiaru. ćw. 1 i 2 str.43
• Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20, porządkowanie liczb w ciągu 
rosnącym, odkodowywanie. ćw. 3 str. 43
edukacja polonistyczna
 Opowiadanie R. Witka „Tajemnica zaginionej książki”. Podręcznik str. 9
• Ukierunkowane słuchanie opowiadania R. Witka „Tajemnica zaginionej 
książki” – próba skonkretyzowania, co jest tematem tekstu (odwaga); 
odpowiedzi na pytania do tekstu; podawanie wyrazów kojarzących się z 
wyrazem odwaga.
• Co możemy zrobić, gdyby nas to spotkało? – rozwiązywanie problemu przez 
wczuwanie się w sytuacje innych.
Widzisz, jak koleżanka przepisuje zadanie domowe od innego dziecka, a potem 
oświadcza nauczycielowi, że przygotowała je samodzielnie w domu.

Adam zgubił w drodze do szkoły dawno nieużywany, pamiątkowy zegarek taty. 
Boi się powiedzieć o tym w domu. Jak postąpilibyście na jego miejscu?  

   Dwaj chłopcy z III klasy dokuczają małemu Stasiowi z klasy I, który z tego 
powodu boi się wychodzić z klasy podczas przerw. Ostatnio zabrali mu drugie 
śniadanie. Co zrobiłabyś/zrobiłbyś na miejscu Stasia?  

  Widziałaś/widziałeś, jak chłopcy wrzucili do plecaka jednej z koleżanek 
ślimaka. Uznali to za świetną zabawę, a ty wiesz, jak ona dba o swoje rzeczy, a 
na dodatek  trochę brzydzi się ślimaków. Co powinien zrobić świadek tego 
zdarzenia?



Ola niechcący zniszczyła długopis, który pożyczyła od Zosi. Zapytana przez 
koleżankę nie przyznała się do tego, tylko okłamała ją, że ktoś jej ten długopis 
ukradł. Jak Ola powinna  postąpić?
Można zaproponować inne, prawdziwe sytuacje z życia.
– Wypowiedzi dziecka o tym, co by zrobiło w opisanej sytuacji, uzasadnianie, 
dlaczego właśnie tak by zareagowało. Zwrócenie uwagi na skarżenie – kiedy 
jest ono donoszeniem na kogoś, a kiedy prośbą o pomoc?
• Ćwiczenia słownikowe.
– Układanie zdań z wyrazem odwaga. 2 zdania do zeszytu.
– Układanie i zapisywanie nowych wyrazów z liter wyrazu odwaga p (np. waga,
dwa, woda, od, Aga, gad, dog). zapis w zeszycie
edukacja przyrodnicza
. Wiosna już w pełni 
• Swobodne wypowiedzi na temat zmian zachodzących w przyrodzie w maju, 
które dziecko mogło zaobserwować . ćw. 1 str. 12
5. Praca inspirowana wierszem B. Stępień „Wiosenna łąka”.
• Słuchanie wiersza czytanego przez rodzica. Podręcznik  str. 14
• Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu.
• Rozmowa o tym, jaki nastrój towarzyszy wiosennym zachowaniom zwierząt 
na łące.
• Układanie obrazka z podanych elementów i dobieranie do niego podpisu. ćw. 3
str. 13 Oglądamy filmik https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4 
wędrówka skrzata Borówki

 Ćwiczenia w analizie słuchowo-wzrokowej wyrazów ze spółgłoskami 
miękkimi.
• Przypomnienie sposobów oznaczania miękkości głosek (i, znak diakrytyczny 
(kreseczka)).
•Należy uzupełnić luki w wyrazach i wpisać je do zeszytu (bo_ek, bo_ki, _korki,
kop_uszki, _ano, _rebak, _elątko, _oła, _ródło, ko_lątko, ko_ołek, _elono, _epło,
_limak, ja_min), proszę podkreślić na zielono cząstki cia, cie, zio, zia…• 
Wybrzmiewanie wyrazów, wskazywanie spółgłoski miękkiej i występującej po 
niej głoski
Uzupełnianie zdań wyrazami ze spółgłoskami miękkimi i zapis w zeszycie.
Dzieci uzupełniają zdania wyrazami (bociany, źrebaki, cielęta).
Józio namalował  długonogie .................................. .
Kasia namalowała brykające ....................................
Zuzia namalowała łaciate .........................................

https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4  mieszkańcy łąki zagadki

edukacja plastyczna

https://www.youtube.com/watch?v=LIsNWZUA8X4%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=LKLf5EN1Ff4


 „Majowa łąka” – malowanie obrazu akwarelami.
• Ćwiczenia w głośnym czytaniu wiersza „Wiosenna łąka”.
• Jak można „zatrzymać” obraz wiosennej łąki? – podawanie pomysłów.
• Malowanie farbami obrazu łąki inspirowanego wierszem.

Można skorzystać z podanej propozycji, ale niekoniecznie

https://mamatosiaczka.blogspot.com/2019/06/jak-namalowac-obrazpapierem-
toaletowym.html

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4  łąka rośliny i zwierzęta

https://www.youtube.com/watch?v=bgmm4e9ARw4
https://mamatosiaczka.blogspot.com/2019/06/jak-namalowac-obrazpapierem-toaletowym.html
https://mamatosiaczka.blogspot.com/2019/06/jak-namalowac-obrazpapierem-toaletowym.html

