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

Dzisiaj jest wtorek.  

 

2. Chcesz dowiedzied się jaki jest temat dzisiejszych zajęd? Włącz piosenkę, 

zataocz i zaśpiewaj razem z jej bohaterem.  

https://www.youtube.com/watch?v=GpokJ8L5k1Y  

 

3. Spójrz na obrazek poniżej. Jakie zwierzątko kojarzy nam się z Wielkanocą? 

Na jaką literę zaczyna się jego nazwa? Czy potrafisz wymienid inne wyrazy na 

literę Z? Na pewno tak.  

Spójrz jeszcze raz na obrazek. Pomyśl chwilę i powiedz gdzie schowały się 

zajączki? Który jest za pisanką, a który pod? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GpokJ8L5k1Y
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4. Poproś kogoś dorosłego, żeby napisał w Twoim zeszycie poniższe wyrazy oraz, 

żeby Ci je przeczytał, a Ty dopisz odpowiednią cyfrę. (Spójrz na dwiczenie 3.) 

Uwaga – dwie cyfry pasują do jednego wyrazu! 

 

NA    - 

POD   - 

ZA   - 

W   - 

OBOK   - 
 

 

5. UWAGA CZAS NA ZABAWĘ!  Zaproponuj komuś zabawę w chowanie 

przedmiotu, na przykład ulubionej maskotki. Odpowiadajcie na zmianę, gdzie 

schowała się maskotka. Może jest pod stołem? Albo na szafie?  Podwicz 

znajomośd znaczenia wyrazów z dwiczenia 4.  Jeśli chcesz możesz zrobid zdjęcie 

i mi je wysład – jestem bardzo ciekawa gdzie schowała się Twoja maskotka.  

 

 

 

6. Wydrukuj kartę pracy z kolejnej strony. Policz zajączki i wpisz odpowiednią 

cyfrę w puste pola. 

 

Jeśli nie możesz wydrukowad zadania, przepisz do zeszytu litery A,B,C i dopisz 

do nich odpowiednią cyfrę. (Trzeba policzyd zajączki, które są takie same, jak 

ten pod literą A i wpisad ile ich jest. Tak samo z literą B i C.) 

 



31.03.2020r. Klasa 1 – p. Ola Tomecka 
Wielkanocne symbole - Zajączek 

Grafikę pobrano:  href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/wzorzec">Wzorzec plik wektorowy 
utworzone przez freepik - pl.freepik.com 

href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/akwarela">Akwarela plik wektorowy utworzone przez 
pikisuperstar - pl.freepik.com 

Materiały pobrane za zgodą autorów ze strony www.eduzabawy.com 
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7. Wydrukuj poniższą kartę pracy i podwicz pisanie litery Z, jak zajączek. Pomyśl 

jakie inne wyrazy zaczynają się na głoskę Z? 

Jeśli nie możesz wydrukowad zadania poproś kogoś dorosłego, żeby narysował 

w Twoim zeszycie 3, albo 4 linie, a Ty podwicz samodzielne pisanie litery Z. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Przepisz do zeszytu poniższe sylaby i naucz się je czytad. Pomyśl jakie wyrazy 

zaczynają się od tych sylab.  
 

ZA 

ZE 

ZI 

ZO 

ZU 

ZY 
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Zadanie dla chętnych 

Jeśli masz ochotę możesz pomóc zajączkowi i narysowad dla niego drogę.  
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:paniola2020@gmail.com

