
Krąg tematyczny:  Dbamy o swoje bezpieczeństwo 

Temat: Wyruszamy na rowerowy szlak 

 Cele: Poznasz dwuznak „Dz , dz”, będziesz ćwiczył kształtne pisanie, 

przeczytasz o budowie roweru, będziesz wykonywał obliczenia 

związane z ważeniem. 

 

Lekcja 1   

1. Poznajemy dwuznak „Dz, dz”. Przypominam, że słyszymy 

jedną głoskę ale zapisujemy ją dwiema literami. „D” i „z” , to 

spółgłoski, więc „Dz” to też spółgłoska. Zaznaczona jest na 

niebiesko. Potraficie pisać liery „D” i „z”. Zwróćcie uwagę na 

łączenia przy zapisie „Dz”, bo przy zapisie „dz”, połączenie jest 

proste. 

2. Czytamy i głoskujemy, dzielimy na sylaby wyrazy napisane po 

lewej  stronie tekstu z elementarza str. 52 

3. Pięknie czytamy łatwiejszy tekst, a jeżeli się postaracie ,  

to i trudniejszy ze strony 53. 

Zapoznajcie się z koniecznym wyposażeniem roweru. ( na 

osobnej karcie) 

Uzupełnijcie zdania następującymi: wyrazami:  hamulec, białe, 

czerwone, dzwonek, czerwone i pięknie przepiszcie do zeszytu 

 

Rower musi być wyposażony w światła: przednie…………….,  

tylne………………, odblaskowe……………………. Sprawnie 

działający ………………. i ………………………. 

 

Lekcja 2  

1. W ćwiczeniach polonistycznych str. 42 piszemy dwuznak „Dz, 

dz”, oraz wyrazy z tymi dwuznakami.  



2. śćRobimy modele wyrazów ( przypominam, że samogłoski 

kolorujemy na czerwono, a spółgłoski na niebiesko) 

3. Wykonujemy ćwiczenia 1  i 2 ze strony 42 , zwróćcie uwagę, że 

słowie „rydz”, nie słyszymy tego „dz” na końcu , ale w słowie 

„rydze” już słyszymy i to wyraźnie. 

4. Ćwiczenie 3 ze strony 43 ćwiczeń polonistycznych jest bardzo 

proste. Kiedy będziecie wykonywać ćwiczenie 5, zajrzyjcie do 

tekstu i znajdźcie odpowiedni fragment, a następnie uzupełnijcie 

zdanie. 

 

Lekcja 3 

Wykonujemy ćwiczenia ze strony 45 ćwiczeń matematycznych. 

Tam mamy wagę szalkową. Na jednej szalce kładziemy 

odważniki, a na drugiej towar. Kiedy odważniki zrównoważą 

towar, to szalki są w równowadze i towar waży tyle co 

odważniki.  

 
Zwróćcie uwagę na ćwiczenie 4. Na obu szalkach leżą 

odważniki. To ile ważą cukierki?  SPRÓBUJCIE 

OBLICZYĆ. 

 

Dla wprawy polecam grę na bulibie . Przypominam, że wcześniej podałam 

instrukcje obrazkowa jak uruchomić wtyczkę. 

 

https://www.buliba.pl/nasze-gry/gry-edukacyjne/waga.html 

 Powodzenia. Wychowawczyni. 

https://www.buliba.pl/nasze-gry/gry-edukacyjne/waga.html


 Dzisiaj Prima Aprilis i pamiętajcie, że dobry żart jest wtedy, 

gdy śmieją się WSZYSCY!!! 

 


