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Plan lekcji Zadania dla ucznia Kontakt 

z nauczycielem 

 

w-f 

Temat: Spacer i zabawy w terenie – obserwowanie i rozpoznawanie kwiatów, zespołowe 

zabawy ruchowe. 

 

NaCoBeZU: 

• biorę udział w zabawach w terenie, przestrzegając ustalonych zasad 

 

Spacer po najbliższej okolicy: obserwowanie i rozpoznawanie kwiatów kwitnących na skwerach, 

rabatach kwiatowych, w ogródkach przydomowych. 

„Raz, dwa, trzy, to biedronka patrzy” – zabawa ruchowa na wzór „Raz, dwa, trzy, Baba-Jaga 

patrzy” -  pobawcie się z rodzeństwem bądź pozostałymi bliskimi osobami. 

Marszobieg na krótkim dystansie połączony z pokonywaniem przeszkód terenowych. 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 

 

edukacja 

wczesnoszkolna 

NaCoBeZU: 

• czytam tekst ze zrozumieniem  

• wyszukuję w zdaniach rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki  

• rozpoznaję i nazywam wiosenne kwiaty  

• zapisuję nazwy kwiatów zgodnie z kolejnością alfabetyczną  

• piszę twórcze opowiadanie na podany temat 

• znam reguły pisowni wyrazów z h, ch i stosujesz je w podanych wyrazach 

 

Edukacja polonistyczna 

 

messenger 

 

nauczycielejawty@wp.pl 
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Temat: Sprawdzam siebie.  

Otwórz ćwiczenia na stronie 48 – 49. Przed Tobą sprawdzenie zdobytych do tej pory wiadomości. 

Zrób wszystkie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń (nic do zeszytu). Po sprawdzeniu swoich wiadomości 

i umiejętności wykonaj piękną laurkę dla Mamy. 

 

Edukacja matematyczna 

Temat: Dodawanie i odejmowanie pełnych tysięcy – obliczenia w zakresie 10 000. 

Podręcznik str. 56 – 57– przeanalizuj zadania. Zadanie 2 i 4 zrób w zeszycie. Wykonaj zadania w 

ćwiczeniach str. 69 

 

Edukacja techniczna – Jutro Dzień Naszych Kochanych Mam. Przygotujcie dla Nich mały 

własnoręcznie zrobiony prezent 

„Kwiaty dla mamy” – przygotowanie prezentu na Dzień Matki. Wytnij z kolorowego papieru 

kwadraty o bokach około 4 cm (z przewagą zielonych). Z plasteliny ulep wzniesienie. Kwadraty 

weź w palce na środku i od dołu tak składaj, by powstało coś w rodzaju kwiatu. Tak przygotowane 

elementy wciskaj w plastelinowe wzniesienie. W środku kwiatów wyciętych z kolorowego papieru 

wytnij mały otwór. Kwiaty nasadź na zgięcie słomki. Jeśli słomka jest za długa, obetnij końcówkę, 

zabezpiecz żółtym kółeczkiem przyklejonym do kwiatka lub kuleczką z żółtej plasteliny. Na słomkę 

przyklej dodatkowo zielony liść. Tak wykonane kwiaty również wtykasz w plastelinowe 

wzniesienie. 

 

Informację zwrotną proszę wysłać dzisiaj do godziny 20:00 

 

Drogi Uczniu: 

 

1. Wykonaj zamieszczone ćwiczenia.  

2. Jeśli ćwiczenie jest pisemne to odeślij je nauczycielowi (wyślij plik, zrób zdjęcie lub zeskanuj, w mailu podaj swoje imię i nazwisko). 
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3. Jeśli ćwiczenie jest ustne lub podany jest link to napisz krótką informację do nauczyciela, że udało Ci się je wykonać lub, że miałeś 

problem. 

4. Jeśli masz pytanie, lub czegoś nie rozumiesz – kontaktuj się z nauczycielem (sposób kontaktu podany w tabeli). 

 

 


