
02.04.2020 (czwartek)  

 

Dziś obiecane dyktando. Po zdjęciach i filmikach widziałam, że poświęciliście czas aby się do niego 

przygotować. Zacznijmy więc.  

 

Otwórz zeszyt do języka polskiego i przygotuj zastrugany ołówek. Gdy będziesz gotowa/gotowy poproś 

rodzica o przeczytanie kolejno zdań dyktanda (Pamiętaj o pisaniu imion dużą literą!). W razie potrzeby, należy 

powtórzyć zdanie kilkukrotnie. Gdy napiszesz jedno zdanie, rodzic dyktuje kolejne i tak do końca dyktanda. 

Oto tekst dyktanda:  

 

Był chłodny poranek. Smuciło to chochlika Hilarego, w końcu to ósmy maja. Hilary stanął pochylony w 

ogródku i chlipał nad ogórkami, które nie rosną. Kiedy słonko do nas wróci? Dopytywał chochlik.  

 

Super! Teraz poproś rodzica o zrobienie zdjęcia napisanego przez Ciebie dyktanda i wysłanie go do mnie.  

 

Aby nie myśleć teraz o ortografii, przejdźmy do matematyki. Poćwiczysz dziś działania w zakresie 15. Otwórz 

ćwiczenia do matematyki na stronie 24. Ostatnio zatrzymaliśmy się na zadaniu nr 3. Dokończ tę stronę 

wykonując zadanie 4. (kolory pokazują Ci, które liczby do siebie dodać). Ze zdjęć widziałam, że niektóre dzieci 

mają już zrobione to zadanie więc proszę przejść do kolejnego etapu.  

 

Dziś sprawdzisz siebie! Dotarliśmy do kolejnej pomarańczowej strony w ćwiczeniach a to oznacza, że 

powinnaś/powinieneś spróbować rozwiązać zadania z tych stron samodzielnie i sprawdzić swoje umiejętności 

matematyczne. Wykonaj więc zadania na stronach 25 – 26 (zadania od 1 do 8). Kto wykona te zadania i mi je 

odeśle (w formie zdjęcia) dostanie za nie ocenę z matematyki. Do dzieła klaso!  

 

Na koniec trochę muzyki. Posłuchaj załączonej przeze mnie bajki muzycznej. Pojawi się w niej instrument… a 

nawet dwa podobne instrumenty. Może uda Ci się je rozpoznać, jeśli nie – nie martw się, to bardzo trudna 

zagadka i możesz tych instrumentów nie znać. W takim przypadku rodzic przeczyta Ci jakie instrumenty 

wybrzmiewają w tej bajce (instrumenty i opisy na zdjęciu załączonym jako plik).  

 

Zastanów się czy z tej bajki płynie jakiś morał. Czy któraś z  melodii pojawiających się w bajce jest Ci 

znajoma?  

 

Dziś było sporo samodzielnej pracy dlatego nie będę zamieszczać dodatkowych kart pracy. Zachęcam 

wszystkie dzieci do szkolenia się w czytaniu (mogą to być czytanki z podręcznika lub jeśli dajecie sobie z tym 

radę – książki które macie w domu).  
 


