
02.04. 

Temat: Lubimy żartować 

Cel: Zrozumienie, że żartować można tylko tak, żeby nie urazić innych. Czytanie 

wiersza, rozpoznawanie żartobliwych sytuacji. 

1. Przeczytaj informacje, czym jest Prima Aprilis 

 

 

Prima aprilis, dzień żartów – obyczaj obchodzony pierwszego dnia kwietnia w wielu 

krajach świata. Polega on na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu w błąd, 

nabierania kogoś, konkurowaniu w próbach sprawienia, by inni uwierzyli w coś 

nieprawdziwego. Tego dnia w wielu mediach pojawiają się różne żartobliwe 

informacje. 

2. Zastanówcie się, czy każdy żart jest zabawny? 

Otóż nie. Niektóre żarty mogą sprawić komuś przykrość np. ośmieszanie 

wyglądu, ubioru, niepełnosprawności.  

3. Wyjaśnij ustnie przysłowia: Jak ty komu, tak on tobie. Nie czyń drugiemu, 

co tobie niemiłe. 

4. Przeczytaj w podręczniku do edukacji polonistycznej wiersz Jana 

Brzechwy „Prima Aprilis” lub posłuchaj w internecie 

https://www.youtube.com/watch?v=YIgUNYDpsAs. Opowiedz, jakie niezwykłe 

wydarzenia zostały opisane w wierszu, czy mogło to się dziać naprawdę? 

5. Zapisz w zeszycie temat, przepisz starannie jedną wybraną zwrotkę 

wiersza „Prima Aprilis” i wykonaj do niego ilustrację. 

6. Wykonaj zadania w ćwiczeniach na stronie 66 i 67. 

 

 

 

 

 

 

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


 

02.04 

Temat: Dzielenie liczby przez nią samą lub przez 1. Rozmienianie 

banknotów na monety. Rozwiązywanie zadań. 

 

1. Zapisz w zeszycie do matematyki temat: Dzielenie  

2. Otwórz podręcznik do matematyki na stronie 19, przeczytaj treść 

zadania i przerysuj rysunki do zeszytu, przepisz pod rysunkami 

działania i oblicz je. 

3. Odczytaj i przepisz do zeszytu działania z dwóch kolorowych ramek. 

Sprawdź dzielenie mnożeniem wg wzoru: 

5 : 1 = 5   bo 5 x 1 =5      5 : 5 = 1  bo 1 x 5 = 5 

4. Rozwiąż i zapisz rozwiązania i odpowiedzi do zadania 3 i 4 n a stronie 

19. 

5. . Zadanie 5 strona 19 jest dla chętnych. 

6. Wykonaj zadania w ćwiczeniach na stronie 29. 

Zdjęcie pracy w zeszycie do matematyki wyślij do nauczyciela na adres 

: renata.zagorska@sp8sanok.pl  

                                Ściskam Was! 


