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Lekcja 

30 marca 2020r. 

Temat: Zdrowo i kolorowo 

1. Najpierw zastanów się, co to znaczy: Zdrowo się odżywiać? 

Porozmawiaj z osobami, które są razem z Tobą w domu o tym, co 

należy jeść i pić, aby być zdrowym. 

 

2. Teraz przeczytaj poniższy tekst albo poproś rodzica bądź starsze 

rodzeństwo o pomoc w przeczytaniu. 

 

 

„Witaminowa bomba” 

Weź dwie zgrabne marcheweczki, cukru płaskie dwie łyżeczki, 

dwa jabłuszka, pół cytryny oraz tarkę na jarzyny. 

Umyj jabłka i marchewki potem obierz i na tarce zetrzyj, chroniąc 

przy tym palce. Trach!  

Wyciśnij sok z cytryny, robiąc przy tym kwaśne miny,  

i wymieszaj z cukrem ładnie, skrupulatnie i dokładnie. 

Teraz połącz w całość szybko. I wymieszaj! I to wszystko. 

 

3. Na podstawie wierszowanego przepisu na witaminową bombę 

uzupełnij listę składników potrzebnych do przygotowania 

surówki. Powodzenia! 

 

Składniki:   

 2 zgrabne ………………………………………………… 

 cukru ……………………………………………………… 

  …………………………………………………………..... 

 pół ………………………………………………………… 
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4. Przeczytaj wyrazy w każdej linijce i dopisz po jednym pasującym 

wyrazie (jedną zupę, deser i przyprawę). Jaką wspólną nazwę 

możesz dobrać do każdej grupy? Wykorzystaj wyrazy 

pomocnicze: zupy, desery, przyprawy 

 

pomidorowa, rosół, ………………………… to………………… 

sernik, murzynek, ………………………….. to ………………… 

pieprz, bazylia, …………………………….. to ………………… 

 

5. Teraz naucz się czytać wierszyka. 

 

 

6.  Oblicz. Jeśli nie posiadasz liczydeł to użyj kredek, spinaczy, 

nakrętek. Na pewno sobie poradzisz. 

5 + 5 + 2 =   7 + 3 + 5 =   12 + 3 + 1 = 

12 – 5 =    3 + 3 + 3 =   15 – 5 – 2 = 

10 + 10 =    10 – 5 – 5 =   20 – 10 = 

4 + 4 + 2 =    17 – 7 – 3 =   13 – 3 – 1 = 

 

 

7. Z produktów, jakie posiadasz w domu, wykonaj samodzielnie 

zdrową i kolorową surówkę według własnego pomysłu. Pamiętaj 

o umyciu rąk i produktów, których użyjesz.  
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Lekcja  

31 marca 2020r. 

Temat: Dotrzymujemy obietnic. 

1. Najpierw zastanów się, co to znaczy: Dotrzymywać obietnicy? 

Powiedz komuś z domowników, w jakiej sytuacji udało Ci się 

dotrzymać obietnicy, a kiedy Ci się to nie udało? Jak się czułeś, 

kiedy ktoś wobec Ciebie nie dotrzymał obietnicy? 

 

2. Przeczytaj tekst o dotrzymywaniu obietnic, możesz poprosić 

rodzica o pomoc. 

 

Dotrzymywanie obietnic to trudna sprawa. Warto jednak być 

słownym i prawdomównym, bo wtedy inni mogą na nas polegać. 

Kiedy dotrzymujesz obietnic danych innym, wzrasta ich zaufanie 

do Ciebie. Możesz wtedy zbudować prawdziwą przyjaźń. 

Niespełnienie nawet drobnej obietnicy zawsze wiąże się z czyimś 

smutkiem, rozczarowaniem, żalem. Postaraj się więc składać 

tylko takie obietnice, których możesz dotrzymać. A jeśli już 

zdarzy Ci się złamać daną komuś obietnicę, pamiętaj, żeby go 

przeprosić. 

 

3. Co możesz zrobić dla innych? Co chcesz im obiecać lub przyrzec? 

Dokończ zdania. 

 

Obiecuję, że ……………………………………………………... 

…………………………………………………………………… 

Przyrzekam, że …………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

4. Postaraj się przygotować coś miłego dla bliskiej Ci osoby. 

Możesz, np. pościelić łóżko, poodkurzać, pościerać kurze, podlać 

kwiaty albo zrobić pyszne śniadanie. 
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5. Wstaw znaki >,<, =. Jeśli nie pamiętasz, możesz skorzystać ze 

wzoru 5 = 5,     9 >3,    4 < 8 

 

6 ……… 6   5………. 1   4 ………….9 

2……….8                      9…………9                 3…………..11 

15……….0                    7…………12               8 …………..8 

6. Oblicz: 

10 + 10 =   20 – 10 =   20 + 20 = 

50 – 20 =    20 + 30 =   10 + 40 = 

80 – 30 =   40 – 20 =   70 – 30 = 

 

7. Teraz zrób sobie przerwę, pora się trochę poruszać. Każde 

ćwiczenie wykonaj 10 razy. Możesz ćwiczyć z mamą, tatą albo 

rodzeństwem. 

 

 Podskocz wysoko do góry 

 Zrób 10 skłonów do podłogi 

 Krążenie ramion do przodu 

 Krążenie ramion do tyłu 

 Bieg w miejscu, z uderzaniem stóp o pośladki 

 Skręty tułowia w prawą i lewą stronę 
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Lekcja – 1 kwietnia 2020r. 

Temat: Lubimy żartować. 

1. Co to znaczy żartować? A Ty lubisz żartować? Czy wiesz, co 

oznacza sformułowanie: prima aprilis? Co robimy tego dnia? 

Zastanów się, jakie żarty wypada tego dnia robić, a jakich nie. 

2. Przeczytaj poniższy wiersz, możesz poprosić rodzeństwo albo 

rodziców o pomoc. 

 

Prima aprilis 

Wiecie, co było pierwszego kwietnia? 

Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb,  

W niebie fruwała krowa stuletnia,  

A na topoli świergotał karp. 

 

Żyrafa miała króciutką szyję, 

Lwią grzywą groźnie potrząsał paw, 

Wilk do jagnięcia wołał: „Niech żyje!”, 

A zając przebył ocean wpław. 

 

Tygrys przed myszką uciekał z trwogi, 

Wieloryb słonia ciągnął za czub, 

Kotu wyrosły jelenie rogi, 

A baranowi – bociani dziób. 

 

Niedźwiedź miał ptasie skrzydła po bokach,  

Krokodyl stłukł się i krzyknął: „Brzdęk!” 

„Prima aprilis!” – wołała foka, 

A hipopotam ze śmiechu pękł. 

 

 

3. Jeśli masz w domu zeszyt albo kartkę to przepisz fragment 

wiersza. Potem wypisz nazwy zwierząt występujące w wierszu. 

 

4. Wiersz podzielony jest na 4 zwrotki. Wykonaj kolorową ilustrację 

do wybranego fragmentu wiersza. 
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5. Dokończ zdania o zwierzętach występujących w wierszu „ Prima 

aprilis”, korzystaj z wiersza. 

 

Kura  miała garb jak ………………………………………………… 

Paw miał grzywę jak ………………………………………………... 

Kot miał rogi jak ……………………………………………………. 

6. Do każdego wyrazu dopisz pasujący wyraz wybrany z ramki. 

 

 

…………………. żart   …………………… zabawka 

 

………………… zabawa                     ……………………. dowcip 

 

 

7. Dokonaj obliczeń pieniężnych. Dopasuj wynik do działania. 

 

2 zł + 2 zł + 2 zł =             20zł                               15zł 

5 zł + 1 zł + 1zł =        6zł 

10 zł + 10 zł =        7zł 

20 zł – 5 zł =       1zł 

5 zł – 2 zł – 2 zł =                                                                        5zł 

10 zł – 5 zł =  

8. Jeśli to możliwe i masz na czym, wykonaj kalendarz pogody taki, 

który uzupełniamy w klasie. 

 

śmieszny   *     wesoły  *  grająca *   miła  * 
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Lekcja – 2 kwietnia 2020r. 

Temat: Moja ulubiona gra. 

1. Porozmawiaj ze swoimi bliskimi o grach stolikowych. Niech 

każdy opowie o grze, którą najbardziej lubi. 

 

2. Uzupełnij poniższe zdanie. Uzasadnij swój wybór.  

 

Moją ulubioną grą jest…………………………………………..... 

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

3. Ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych.  

1. lubi      grać      w chińczyka.    Ania 

1. 

2. grają     Damian    w warcaby.      i Karol    

2.    

4. Jeśli posiadasz w domu blok, ołówek albo kredki zaprojektuj 

własną grę planszową i zagraj z bliskimi. Możesz wykorzystać 

także gry, które masz w domu. 

 

5.  Karol, Ania i Damian poszli do sklepu spożywczego. Karol 

kupiła batona za 2 zł, Ania napój za 1zł, a Damian ciastka za 2 zł. 

Ile wydali na zakupy? 
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Lekcja – 3 kwietnia 2020r. 

Temat: Co nam wyrośnie? – wiosna w świecie roślin. 

 Przypomnij sobie dni tygodni, pory roku, wszystkie miesiące.  

 Od ostatniego naszego spotkania zmieniła się pora roku – teraz 

mamy WIOSNĘ 

 Jeśli to możliwe wyjdź na podwórko, a jak nie to przez okno, 

przyjrzyj się zmianom, jakie nastąpiły w przyrodzie. Zastanów się 

co się zmieniło. Może widziałeś pierwsze kwiaty, bazie albo ptaki? 

Co możemy robić wiosną w ogrodzie? Jakie siać warzywa?  

Ćw. 1 Uzupełnij krzyżówkę. Pomocnicze wyrazy: trawa, żonkil, słońce, 

krokusy, marzanna, bocian 

 

 

3. Jeśli masz w domu cebulkę to zrób własną hodowlę roślinki. Uszykuj 

słoiczek. Dobierz wielkość cebuli do naczynia, aby cebula opierała się 

na brzegach naczynia, a jedynie korzenie znajdowały się w jego 

wnętrzu. Nalej wodę do takiego poziomu, aby korzenie cebuli były w 

niej zanurzone i ustaw na parapecie. Pamiętaj o systematycznym 

uzupełnianiu wody. Po kilku dniach zacznie wyrastać szczypiorek. 

Wykorzystajcie go do śniadania. 
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4. Oblicz i pokoloruj. Kod do pokolorowania na dole kartki. 
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Lekcja – 6 kwietnia 2020r. 

Temat: Wiosna wokół nas. 

1. Ustal aktualną datę, porę roku, miesiąc, dzień tygodnia. 

2.  Przeczytaj poniższy tekst.  

Pobudka  

Lata wiosna z odkurzaczem, wieje ciepły, dziki wiatr. 

Wszystko będzie już inaczej. Będzie czysty, świeży świat! 

Świeża zieleń na trawniku i rzodkiewek pęk w koszyku, tyle wody, 

słońca tyle i bociany. I żonkile. 

Obudzicie się o świcie, niby ze snu zimowego i okropnie się zdziwicie, 

i spytacie: 

- Jak? 

Dlaczego?! 

Pachnie trawą mgła poranna? W stawie pluszcze się Marzanna? Pies w 

kałuży mordę myje! Wszystko pachnie, kwitnie, żyje… 

Słychać zewsząd chóry kocie. Dzieci grzebią sobie w błocie!  

Pachnie ziemią. I kwiatami… 

Nie wierzycie? 

Sprawdźcie sami! 

 

3. Napisz odpowiedź na pytanie. Podpowiedzi poszukaj w wierszu 

„Pobudka”, który właśnie przeczytaliście. 

Czym pachnie wiosna? 

wiatr (jaki?)……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

świat (jaki?)……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

4. Wiersz przedstawia wiosenny poranek. Wiosna została 

przedstawiona z odkurzaczem. A jak Ty wyobrażasz sobie wiosnę? 

Narysuj na kartce, w zeszycie albo na tym czym masz, ilustrację 

do wiersza. Pokoloruj, tym co masz w domu. Na pewno będzie 

piękne! 
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5. Oblicz. 

12 + 4 =    11 + 5 =                           13 + 3 = 

15 + 5 =    10 + 10 =                         17 + 3 = 

10 – 5 =    15 – 10 =         20 – 10 = 

 

6. Ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych. Pamiętaj, że zdanie 

zaczynamy wielką literą, a kończymy kropką. 

 

1. ogródkach      W       i parkach      forsycja.        kwitnie  

1. 

2. W lesie       zawilce.       zakwitają 

2. 

7. Na pewno pięknie pracowaliście! Teraz czas na przerwę pora się 

trochę poruszać. Każde ćwiczenie wykonaj 10 razy. Możesz 

ćwiczyć z mamą, tatą albo rodzeństwem. 

 

 Podskocz wysoko do góry 

 Zrób 10 skłonów do podłogi 

 Krążenie ramion do przodu 

 Krążenie ramion do tyłu 

 Bieg w miejscu, z uderzaniem stóp o pośladki 

 Skręty tułowia w prawą i lewą stronę 
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Lekcja – 7 kwietnia 2020r. 

Temat: Nasze wiosenne porządki. 

 Czym jest dla Ciebie porządkowanie? Zastanów się, jakie 

porządki możesz samodzielnie wykonać, by pomóc rodzicom 

w porządkach wiosennych, przedświątecznych. 

1. Dopisz wyrazy z ramki. 

firanki             podłogę           dywan 

 

Zamiata, myje, pastuje (co?) ……………………………………… 

Odkurza, trzepie, czyści (co?) …………………………………….. 

Pierze, prasuje, wiesza (co?) ……………………………………… 

2. Rozwiń zdania według wzoru. 

 Karol odkurza. 

 Karol odkurza dywan w pokoju. 
(kto?)        (co robi?)       (co?)              (gdzie?) 

 Ania umyła. 

 ………………………………………………………………... 
(kto?)                       (co zrobiła?)                        (co?)                             (gdzie?) 

 Damian pierze. 

 ………………………………………………………………... 
(kto?)                         (co robi?)                       (co?)                          (gdzie?)      

         

3. Wstaw znaki: >, <, =. Jeśli nie pamiętasz skorzystaj ze wzoru, np.: 

5 > 1,     6 = 6,     9 <  12 

9….9                       12 ….. 3                 1……6                9 ……5   

4…..2                      5 …… 5                  7 ….. 3               8 ……. 10 

4. Pomóż rodzicom posprzątać w mieszkaniu. Poodkurzaj podłogi, 

zetrzyj kurze na szafkach, umyj podłogę, poukładaj ubrania w 

szafie, pomóż w praniu albo wymyśl inny sposób.     
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Lekcja – 8 kwietnia 2020r. 

Temat: Ozdoby wielkanocne. 

1.Ustal aktualną datę, tj. dzień tygodnia, miesiąc, porę roku. Jeśli to 

możliwe zaznacz swoje obserwacje w kalendarzu, który mam nadzieję, 

że udało Wam się wcześniej zrobić.  

2.Teraz uzupełnij kartę pracy dotyczącą ćwiczeń kalendarzowych: 

Ćw. 1 Połącz nazwy miesiąca z wyrazem oznaczającym kolejność jego 

występowania w kalendarzu. 

pierwszy                                                                           wrzesień 

drugi                                                                                 styczeń 

trzeci                                                                                 lipiec 

czwarty                                                                             maj 

piąty                                                                                  luty 

szósty                                                                                czerwiec 

siódmy                                                                              październik 

ósmy                                                                                 marzec 

dziewiąty                                                                          grudzień 

dziesiąty                                                                            kwiecień 

jedenasty                                                                           sierpień 

dwunasty                                                                           grudzień 

3. Jakie ozdoby mogą zdobić domy podczas Świąt Wielkanocnych? Z 

czego je możemy zrobić? Co Ty możesz zrobić, by ozdobić swój dom? 

 Z rzeczy które masz w domu wykonaj jakąś ozdobę świąteczną, 

np. zajączka, baranka, kurczaczka, pisankę itp. Jeśli masz farby 

możesz pomalować stopę i odbić na kartce, a następnie 

domalować brakujące elementy. Możesz z rolki od papieru 

zrobić kogucika wykorzystując kolorowy papier, bibułę albo 

farby. Jeśli masz watę bądź waciki zrób baranka. Powodzenia! 
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4. Oblicz: 

7 + 3 + 5 =                       15 – 2 – 2 =                         9 + 1 + 7 = 

20 – 5 – 5 =                      7 + 3 + 6 =                          8 + 2 + 3 = 

10 + 10 + 0 =                   18 – 8 – 5 =                        10 – 7 – 3 = 

 

5. Połącz punkty i pokoloruj. 
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Lekcja – 9 kwietnia 2020r. 

Temat: Wielkanocne pisanki i kraszanki. 

1. Porozmawiaj z bliskimi o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych 

panujących w Twoim domu. 

Przypomnij sobie, jakie mamy symbole wielkanocne (baranek, jajko, 

babka, mazurek, chrzan, sól). 

Jajko to symbol życia i jedna z niezbędnych rzeczy, która znajduje 

się w wielkanocnym koszyczku, a potem na naszym stole. 

Przygotowuje się je w całej Polsce, choć nie wszędzie tak samo. 

Zwykle nazywają się pisankami, ale mają różne nazwy. 

KRASZANKI – jajka w jednym kolorze bez wzorów, np. brązowe 

lub żółte od gotowania w łupinach od cebuli 

    WYSKROBYWANKI – jajka w różne wzory, wyskrobane na       

jednobarwnej kraszance 

OKLEJANKI – jajka ozdabiane kawałkami kolorowego papieru, 

materiału, nitek 

PISANKI – ozdabiane wzorami rysowanymi woskiem, a następnie 

barwione jak kraszanki 

2. Z pomocą osoby dorosłej wykonaj na śniadanie kanapki z jajkiem. 

Ugotuj jajko lub jajka na twardo, w zależności od tego ile chcesz 

kanapek zrobić. Pamiętaj, żeby gotować jajka około 8-10 minut. 

Zdejmij skorupkę i ostrożnie pokrój jajka w plasterki. Poukładaj 

je na kromce chleba, posmaruj majonezem, udekoruj, np.  

szczypiorkiem albo innym warzywem, które masz w domu. 

Smacznego! 

3. Dopisz wyrazy o znaczeniu przeciwnym. Wzór: chudy – gruby 

 

mokry - ……………….                      ciepło - …………………. 

noc -  …………………                      brzydki - ……………….. 

        duży - ………………..                       pełny - …………………. 
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4. Oblicz i pokoloruj rysunek. 
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Lekcja – 10 kwietnia 2020r. 

Temat: Wielkanoc. 

 

 Pomóż przygotować rodzicom stół oraz śniadanie wielkanocne. 

Nakryj stół białym obrusem, rozłóż talerze i sztućce. Powodzenia! 

Na pewno świetnie sobie poradzisz. 

 

 Porównaj ceny i wstaw znaki >, <, = 

13 zł …… 20 zł            6 zł ……6 zł                   15 zł ……9 zł 

25 zł …… 25 zł            2 zł …… 10 zł                 30 zł ….. 50 zł 

3 zł …….. 5 zł              4 zł …… 4 zł                    40 zł ….. 8 zł 

 Wykonaj kartę pracy dotycząca świątecznych smakołyków. 

Postaraj się pracować samodzielnie. W razie potrzeby skorzystaj 

z podpowiedzi (1. muszla, agrest, zegar, ul, radio, eskimos, 

kogut); (2. kwiat, bębenek, udo, klatka, miska, indyk, mysz);  
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(3. lejek, klamka, kij, mak, bramka); (4. garb, kawa, farby, 

wędka, banan)  

 

Kochani! życzę Wam pogodnych i szczęśliwych Świąt 

Wielkanocnych, niezapomnianych chwil w gronie najbliższych, 

radości i spokoju. Do zobaczenia, mam nadzieję, że po świętach. 

                                                                             Anna Rusztejko 


