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1. Napisz w zeszycie po śladzie poniższe zdania i narysuj jaka panuje pogoda. 

Dzisiaj jest środa.  

Jest kwiecieo. 

 

2. Czy pamiętasz ile miesięcy jest w roku? Jak nazywa się miesiąc, który właśnie 

się skooczył? Jaki miesiąc zaczął się dzisiaj? Poproś kogoś dorosłego 

o przeczytanie wiersza „Powitanie kwietnia” na stronie internetowej. 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/jaimojaszkola_klasa1_podrecznik_cz

4/mobile/index.html#p=44 

Następnie odpowiedz na pytania znajdujące się na dole strony (tylko ustnie). 

 

3. Co roku 1 kwietnia obchodzimy wyjątkowe święto - Prima aprilis. Jest to 

dzieo kiedy ludzie robią innym różne żarty i dowcipy. Trzeba jednak 

pamiętad, żeby nie sprawid nikomu przykrości! 

 

4. Dzieci ratunku! Nie mam pojęcia jak to się stało, ale jakieś niegrzeczne 

chochliki zrobiły nam psikusa na Prima aprilis.  Pozmazywały niektóre litery 

w nazwach dni tygodnia. Uzupełnijcie je. Ślicznie Was proszę…  

Jeśli nie możesz wydrukowad zadania poproś kogoś dorosłego o napisanie 

w Twoim zeszycie wyrazów, a Ty uzupełnij na kolorowo brakujące litery. 

Powtórz wymienianie dni tygodnia w odpowiedniej kolejności. 
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5. To znowu te chochliki!  Tym razem pozmieniały wyniki działao. Zróbcie z nimi 

porządek, bardzo Was proszę.  Wykonaj działania i jeśli wynik jest zły – 

przekreśl go na czerwono i napisz poprawny. 

Działania możesz wydrukowad, albo po prostu przepisad do zeszytu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 – 7 = 6 

 4  +  5 = 9  

 6  +  3 = 10 

11 – 9 = 3 

 8  +  2 = 10 

 7  +  4 = 11 

 6  +  6 = 12 
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6. Podwicz czytanie krótkich zdao. Nie musisz ich drukowad.  
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Zadania dla chętnych 

 

Utrwalanie znajomości dni tygodnia: 

https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia_6_340  

https://www.matzoo.pl/klasa1/dni-tygodnia_6_340
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Proszę o wysłanie zdjęd wykonanych zadao na: 

- mój telefon komórkowy, 

albo  

- maila paniola2020@gmail.com 

 

Proszę również o informację,  

 czy dzisiejsze dwiczenia dziecko wykonało:  

 

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą osób dorosłych, 

c) z dużą pomocą osób dorosłych. 

 

 

W razie problemów / pytao proszę o kontakt.  
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