
Zadania na 26.05.2020r. (wtorek) – 4 godz. lekcyjne 

Świat z lotu ptaka 

 

Edukacja 
polonistyczna i 
przyrodnicza. 

Ptasi koncert 

 Swobodne wypowiedzi o dźwiękach jakie można 
usłyszeć w lesie. 

 Wiosenny las jest pełen dźwięków – praca z 
tekstem  - podręcznik s. 22-23. 

 Wyszukiwanie w tekście nazw ptaków i 
rozpoznawanie ich na ilustracji. 

 Analiza i synteza słuchowo wzrokowa wyrazów np. 
na lewym marginesie w podręczniku i 
wyszukiwanie innych 

 Wprowadzenie dwuznaku „dź, Dź ” na podstawie 
wyrazu dźwięk według poznanego schematu 

 Wypisanie do zeszytu kilku wyrazów ( zwrócenie 
uwagi na spółgłoskę występującą po „dź”. 

 Wykonanie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń s. 23. 

 Omówienie ilustracji w zeszycie ćwiczeń na s. 24 – 
czytanie zapisów wyrazów dźwiękonaśladowczych. 
Wskazanie odgłosu zakłócającego leśną ciszę ćw. 3 
s. 24 

 

Edukacja 
matematyczna 

Mierzenie dowolnie wybraną miarką i miarką 
centymetrową , jednostki miary długości metr , 
centymetr (m, cm).  
Doskonalenie umiejętności rachunkowych. 

 

Edukacja muzyczna  Indywidualne i zespołowe śpiewanie piosenki pt. 
”Na majówkę”. Granie na dzwonkach dźwięków 
sol, mi i układanie własnych melodyjek na bazie 
tych dźwięków 

 

 

edukacja 
plastyczna 

Laurka dla mamy z okazji „Dnia Matki”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Na majówkę 

Nie mamy samochodu, 

lecz przecież są tramwaje, 

więc jedźmy na majówkę 

w niedzielę razem z majem. 

Zabiera się wałówkę, 

herbatę oraz psa, 

a tutaj się za nami  

piosenka jeszcze pcha. 

 

Ref; 

Na majówkę, na majówkę, 

razem z mamą, razem z tatą 

na wędrówkę. 

Tam gdzie łąka, 

tam gdzie las, 

gdzie nie było 

jeszcze nas, 

na majówkę na wędrówkę. 

 

Majowy motyl tańczy 

z biedronką piegowatą, 

słoneczko tańczy z niebem 

i mama tańczy z tatą, 

pies goni własny ogon,  

a ogon goni psa, 

w zielone roztańczone 

piosenkę z nami gra 

 

Ref. 

Na majówkę... 

 

A kiedy słońce mrugnie, 

że bardzo jest już śpiące 

powiemy "Do widzenia" 

motylom i biedronce, 

wsiadamy do tramwaju 

wracamy do M2 



i znowu na niedzielę 

piosenka czeka ta 

 

Ref. 

Na majówkę... 


