
         Andrychów, 25.05.20r. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WPh0D0RHSYk 

 Po takiej pobudce to już chyba wszyscy są zwarci i gotowi do działania! Bardzo się cieszę, bo 

przed nami sporo ciekawych rzeczy do zrobienia. Zróbcie więc porządek na biurku (oj, niektórym 

przydałoby się chyba porządne sprzątanie), następnie przygotujcie, co trzeba (książki, zeszyty, 

piórnik),i zaczynamy…  

 

Edukacja polonistyczna 

- Na wstępie zerknijcie do ćwiczeń z edukacji polonistycznej na str. 64  i rozwiążcie zad. 3,  

a dowiecie się, jaki niezwykły dzień mamy dzisiaj. Zastanówcie się, w jaki sposób ludzie świętują ten 

dzień?  

- Otwórzcie podręczniki na str. 72 i przeczytajcie króciutki wiersz pt. „Cała łąka dla mamy”. 

Wyjaśnijcie, dlaczego dzieci chcą dać mamie łąkę w prezencie? Co oznacza stwierdzenie, że jest to 

miejsce do wąchania (czego?), do słuchania (czego?), do patrzenia (na co?)? Następnie dopiszcie 

wyrazy według wzoru w zadaniu 3 z ćwiczeń (str. 65). 

- Zapiszcie w zeszytach w linie datę dzisiejszą (sposobem pierwszym) oraz temat: Święto Mamy 

Następnie wykonajcie zadanie 1. na str. 59 w ćwiczeniach. 

- Na zakończenie obejrzyjcie nagranie, w którym dzieci próbują znaleźć odpowiedzi na pięć pytań 

dotyczących swoich mam. W trakcie oglądania spróbujcie odpowiedzieć na te same pytania, zanim 

zrobią to bohaterowie filmu (po każdym pytaniu zróbcie pauzę i sformułujcie swoją odpowiedź 

USTNIE). Tylko na ostatnie pytanie odpowiedzcie jednym zdaniem w zeszycie. Ciekawa jestem, czy 

Wasze wypowiedzi są podobne do tych z prezentacji:  https://www.youtube.com/watch?v=s0BAU9cITQI 

 

Edukacja społeczna 

- Zastanówcie się, co możecie przygotować dla swoich mam, aby dzisiejszy dzień był dla nich 

niezwykły. Wybierzcie jedną z podanych przeze mnie propozycji albo wymyślcie coś sami: 

1. ZRÓB PYSZNE ŚNIADANIE LUB SŁODKI DESER DLA MAMY. NIE ZAPOMNIJ POZMYWAĆ PO tych 

„KUCHENNYCH REWOLUCJACH”.  

2. PRZYGOTUJ DLA MAMY RELAKSACYJNĄ KĄPIEL W WANNIE (MOŻE BYĆ Z BĄBELKAMI). PO CIĘŻKIM 

DNIU W PRACY BĘDZIE TO DLA NIEJ PRAWDZIWA CHWILA RELAKSU. 

3. ZOSTAW MAMIE KRÓTKI LIŚCIK W JAKIMŚ NIECODZIENNYM MIEJSCU, NP. WŁÓŻ GO POD 

PODUSZKĘ. NAPISZ KILKA SŁÓW O TYM, JAK BARDZO JĄ KOCHASZ I LUBISZ, GDY JEST PRZY TOBIE. 

https://www.youtube.com/watch?v=WPh0D0RHSYk
https://www.youtube.com/watch?v=s0BAU9cITQI


4. WŁASNORĘCZNIE PRZYGOTUJ PREZENT (NP. LAURKĘ). MOŻESZ WYKORZYSTAĆ JEDEN  

Z POMYSŁÓW, KTÓRY ZNAJDZIESZ W TEJ PREZENTACJI: 

https://view.genial.ly/5ebab8650be9a20d68191116/interactive-image-dzien-mamy 

 

Edukacja matematyczna 

- Szybka rozgrzewka? Poćwiczcie ze mną dodawanie i odejmowanie Z ROZPISYWANIEM: 

54+9 =  73-6=  36+7=  44-5=  25+8=   66-9= 

- Nadszedł więc czas na robienie niespodzianek Waszym kochanym Mamom! Ale zaraz, zaraz… Czy 

Wy na pewno znacie się na zegarku? Sprawdźmy to: https://szaloneliczby.pl/wskaz-zegar-z-godzina/ 

- A pamiętacie, co to jest KWADRANS? Rozmawialiśmy o tej jednostce już kiedyś w szkole.   

W ramach powtórki obejrzyjcie filmik: https://www.youtube.com/watch?v=h5UkJSGd83E 

(W razie kłopotów możecie też zerknąć do podręcznika z matematyki na str. 48.) 

- Zapiszcie w zeszytach datę i temat: Poznaję jednostkę czasu – kwadrans 

Następnie przerysujcie ramkę do zeszytu: 

 

 

 

 

 

-  W ćwiczeniach do matematyki, na stronie 42 wykonajcie ćwiczenie 1, 2, 3 i 4. 

- Teraz mogę już odetchnąć, bo doskonale poradziliście sobie z dzisiejszymi zadaniami. Dla Waszych 

Mam przesyłam więc klasową niespodziankę. Pamiętacie ją?   https://youtu.be/1ODvbKmpo6g 

 

     A może w tym roku też coś zaśpiewacie Waszym Mamom? 

      Pomyślcie o tym …. Miłego świętowania!  

          P.Kasia 

 

Zapamiętaj! 
jeden kwadrans = 15 minut 

dwa kwadranse = pół godziny 

trzy kwadranse = 45 minut 

cztery kwadranse = 1 godzina 

https://view.genial.ly/5ebab8650be9a20d68191116/interactive-image-dzien-mamy
https://szaloneliczby.pl/wskaz-zegar-z-godzina/
https://www.youtube.com/watch?v=h5UkJSGd83E
https://youtu.be/1ODvbKmpo6g

