
Lekcja                                                         27.03.2020 

Temat: Dzień odkrywców. Bezpieczna i zdrowa droga rowerowa. 

1. Edukacja polonistyczna. 

-Wprowadzenie do zajęć:  

Koła – wyjaśnij ustnie, jakie różne znaczenia ma wyraz koło. 

Dwa koła – ustal jakie rzeczy mają 2 koła. 

- Dzień odkrywców str. 50 i 51. 

- Opowiadanie G. Kasdepke ,,Rower wujka Leona”. – do odsłuchania – nagranie, na którym 

czytam zostało wysłane do rodziców. Po odsłuchaniu opowiadania, odpowiedz ustnie czy te 

zdania to prawda czy fałsz: 1. Rower Bodzia jest jak dziki nieujeżdżony rumak. 2. Ktoś 

nazywany złotą rączką ma jedną rękę ze złota. 

- Odpowiedz (ustnie) pełnymi zdaniami na pytania do opowiadania: Kogo wujek uważał za 

prawdziwego cyklistę? Dlaczego rower skonstruowany przez wujka Leona nie chciał jeździć? 

- Spróbuj wyjaśnić (pisemnie w zeszycie) znaczenie słowa cyklista, a następnie wyjaśnij 

znaczenie związku frazeologicznego złota rączka. 

- przeczytaj zdania i w zeszycie napisz wybrane zdanie, a następnie narysuj do niego znak 

ostrzegawczy według własnego pomysłu: Nie biegaj po schodach! Nie hałasuj! Nie rozmawiaj 

z obcym! Noś znaczki odblaskowe! 

- wymyśl ‘’niebezpieczne określenia do podanych wyrazów:  

Piorun – jaki? np. błyskający, .............. 

Góra – jaka? .................. 

Drabina – jaka? .................. 

Schody – jakie? .................. 

Podłoga – jaka? ................ 

2. Edukacja matematyczna. 

Pokoloruj kolorowankę matematyczną (wysłana w pliku pdf do rodziców), następnie wytnij 

tak, aby po wklejeniu do zeszytu z edukacji matematycznej nic nie wystawało poza zeszyt. 

Przy większych liczbach poproś o pomoc osobę dorosłą. Możesz korzystać z patyczków, 

liczydła, palców bądź innych pomocy. Jeśli nie masz drukarki do wydrukowania kolorowanki, 

narysuj jakiś rysunek proszę w zeszycie do edykacji matematycznej, napisz na nim działania i 

pokoloruj go według kodu, który sam wymyślisz. 

3. Edukacja muzyczna. 

Otwórz książki do edukacji muzycznej na str. 63, na piosence pt. ,,Maszeruje wiosna”. 

Odłuchaj na płycie tę piosenkę. Próbuj codziennie ją śpiewać. Możesz włączyć gesty, które 

będą pokazywać co śpiewasz.              Do dzieła!    
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