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1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

1.04.2020r. 

Jest kwiecieo. 

Dzisiaj jest środa.   

Zdanie opisujące pogodę – poproś o pomoc kogoś dorosłego.  

 

2. Co roku 1 kwietnia obchodzimy wyjątkowe święto - Prima aprilis. Nazwa ta 

znaczy dosłownie pierwszy kwietnia. Aby dowiedzied się więcej poproś kogoś 

dorosłego o przeczytanie opowiadania na stronie internetowej. Później wykonaj 

dwiczenia na koocu czytanki – tylko ustnie, nie zapisuj odpowiedzi.  

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-

klasa1-podr-3/mobile/index.html#p=63 

 

3. Wydrukuj, albo narysuj w zeszycie kartkę z kalendarza, która jest poniżej. 

Następnie przepisz do zeszytu zdanie, które jest pod kartką z kalendarza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima aprilis to stary zwyczaj robienia innym żartów. 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-3/mobile/index.html#p=63
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-3/mobile/index.html#p=63
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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 

miesięcy. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. To znowu te chochliki!  Tym razem pozamieniały numery przy nazwach 

miesięcy. Skreśl i napisz poprawny numer, tam gdzie jest błąd. Jeśli nie możesz 

wydrukowad zadania dopisz w poprzednim dwiczeniu odpowiednie numery 

przed nazwami miesięcy. Na koniec podwicz wymienianie i czytanie nazw 

miesięcy. 
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Zadania dla chętnych 

Utrwalanie znajomości nazw i kolejności miesięcy 

 

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/miesiace_63_342  

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/miesiace-poziom-zaawansowany_63_343  

 

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/miesiace_63_342
https://www.matzoo.pl/klasa2/miesiace-poziom-zaawansowany_63_343
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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

