
Krąg tematyczny:   Witamy wiosnę. 

Temat: Dzień odkrywców. Witamy wiosnę. 

 Cele: Poznasz literę wypowiesz się na podstawie tekstu, poznasz 

zwyczaje ludowe związane z nadejściem wiosny, będziesz ćwiczył 

pisanie , będziesz liczył w zakresie 20. 

Lekcja 1   

1. Przeczytaj głośno tekst ze strony 48 elementarza. 

Topienie marzanny to dawny zwyczaj ludowy. Słomiana kukła 

była symbolem złowrogiej, niechcianej zimy. Wierzono, że 

kukła odpłynie do morza, a wraz z nią odejdzie zima. Zaraz po 

tym obrzędzie witano wiosnę gaikiem, czyli zielonymi, 

przystrojonymi wstążkami i bibułą gałązkami. Zwróćcie uwagę, 

że wyraz marzanna jest napisany małą literą, bo to nazwa kukły, 

a nie imię. 

2. Zastanów się, czy dzisiaj możemy topić marzannę? 

a) Tak, bo to piękny zwyczaj 

b) Nie, bo słomiane kukły zanieczyszczają wodę w rzekach. 

Odpowiedź na końcu tekstu. 

 

3. Wykonujemy w zeszycie ćwiczenia 1, 2 i 3 ze strony 49 

elementarza. 

a) Układamy literki ze słoików, w prawidłowym rozwiązaniu 

pomogą wam obrazki. To ćwiczenie jest podobne do 

wczorajszego. 

b) Najpierw przeczytajcie wyrazy w ramkach i połączcie je w 

pary.  

burza (jaka?)………………………….. 

warzywa (jakie?)…………………….. 

drzewo (jakie)……………………….. 



Potem przeczytajcie zdania pod spodem i uzupełnijcie 

odpowiednim wyrażeniem. Wszystko tylko czytamy. Do 

zeszytu wykonajcie polecenie oznaczone czerwoną kropką. 

c) W zeszycie wykonujemy ćwiczenie 3 

Lekcja 2  

Otwieramy matematyczne ćwiczenia na stronie 41  

Zad 1. W tym zadaniu kolor kółek w których umieszczone są kratki 

nie ma znaczenia. Pamiętaj jakie mamy monety  

Wpisz takie monety, żeby po dodaniu otrzymać podaną sumę. 

 

Zad2 Przeczytaj lub poproś o przeczytanie zadania, ołówkiem narysuj 

sobie pod spodem monety , o których mowa w zadaniu. Oblicz jaką 

sumę pieniędzy marek ma w skarbonce i zapisz wynik. 

I teraz jeśli chłopiec zgubił pieniądze , to ubyło mu pieniędzy 

Oblicz ile mu zostało jeśli zgubił jedną monetę o największej wartości  

albo jedną monetę o najmniejszej wartości. To zadanie ma dwa 

rozwiązania. Zapisz w ćwiczeniach  działania (obliczenia) 

zad 3 Wykonaj ćwiczenie. Zapisujemy liczbę 20 , za pomącą trzech 

liczb. 

 

Odpowiedź : Nie można topić marzanny, bo słomiana kukła odziana w 

stare ubrania zanieczyszcza wody rzek. Wyobraź sobie, że dzieci ze 

wszystkich szkół w Sanoku i wszystkich klas chciałyby w ten sposób 

pożegnać zimę . Może w inny sposób powitasz wiosnę. Ja 



proponuję zasadzenie cebuli w doniczce. Jeśli będziesz o nią dobrze 

dbać, to wkrótce pojawią się zielone listki, które zjesz na kanapce lub 

z jajecznicą. Przypomnij sobie czego roślina potrzebuje do życia: 

gleby, wody, słońca, temperatury 

 

Mam dla was jeszcze propozycję ( NIEBOWIĄZKOWĄ) , jak będziecie 

się nudzić w sobotę i niedzielę, to proponuje obrazek z kodowania i 

bajkę o jeżyku Bartku. 

Powodzenia . Wychowawczyni. 

https://dzieciecapsychologia.pl/jezyk-bartek/ 
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