
27 marca – piątek  

Dzisiaj Dzień odkrywców o czym będzie mowa, dowiecie się odczytując hasło zapisane jako lustrzane 

odbicie. Odczytajcie je korzystając z lusterka i zapiszcie hasło w zeszycie.  

 

 

 

 

 

 

1. Jakie mogą być sny? Dowiecie się tego wykonując ćw. 1 na s. 56. Jeśli wykonacie przykłady z 

tabliczki mnożenia i uporządkujecie wyniki w ciągu rosnącym to dowiecie się  jakie miałam 

ostatnio sny? 
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W środkowym wierszu wpisz liczby rosnąco, a pod spodem hasło.( Jeśli nie będziecie mieli możliwości 

wykonać zadania w Wordzie, to proszę zapisać tylko hasło w zeszycie).  

12=O, 30=Y, 25=S, 9=K, 24=E, 15=L, 28=N, 16=O, 21=W, 18=R, 20=O 

2. Rozwiązując krzyżówkę w ćwiczeniu 2s.56 dowiesz się o czym marzy Maurycy. 

3. Teraz zabawa wspólna z rodzicami ( może być wykonana w sobotę albo niedzielę 

przed snem). 

Rodzice czytają tekst, a Wy wykonujecie improwizacje ruchowe i mimiczne do usłyszanej 

historii ( nic nie wolno mówić).  

Otwieramy szeroko okno, by wywietrzyć pokój. W tym czasie się myjemy. Przymykamy 

okno i kładziemy się do łóżka. Czytamy lub słuchamy opowieści na dobranoc. Powieki nam 

opadają, ale nie możemy zasnąć. Liczymy barany 1, 2, 3…10. Zasypiamy. Nadchodzą sny. 

We śnie cieszymy się z nowego roweru. Jedziemy na nim. Jesteśmy bardzo zmęczeni. Aż tu 

nagle coś strasznego… Budzimy się, rozglądamy się po pokoju…Uff! Jak to dobrze, że 

jesteśmy w swoim łóżku. Możemy spać spokojnie. Znów nam się coś śni. We śnie raz się 

śmiejemy, raz płaczemy. Na szczęście radości jest więcej niż smutku. Aż nagle… I w 

najlepszym momencie dzwoni budzik. Wstajemy. Przeciągamy się i maszerujemy do 

łazienki…,  potem do kuchni i witamy się z rodzicami. 



4. Teraz praca samodzielna ćw. 2 i 3 str. 57. 

5. Kolejne zadanie to praca z podręcznikiem do języka polskiego na str. 45. 

6. Kiedy stawiamy przecinek? Pytanie bardzo ważne i należy znać na nie odpowiedź, 

dlatego należy utrwalić wiadomości.  

Edukacja matematyczna 

Zapoznaj się z ćwiczeniami w podręczniku do matematyki na str. 22, oraz wykonaj 

zadania z ćwiczeniówki str. 31 

Edukacja techniczna 

Z dowolnych materiałów zrób papierową ozdobę związaną z wiosną lub zbliżającymi się 

świętami. 

 

 


