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1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

25.03.2020r. 

Dzisiaj jest środa.  

Zdanie opisujące pogodę – poproś kogoś dorosłego o pomoc.  

 

 

2. Już od dawna nie jesteś przedszkolakiem,  ale proszę, żebyś uważnie 

obejrzał/a poniższy filmik. Spróbuj sobie przypomnied nazwy narzędzi 

potrzebnych do wiosennych prac w ogródku. 

https://www.youtube.com/watch?v=et8-

TLhpLNE&feature=share&fbclid=IwAR2YC3Z_ALDUWM8obFXLMEBFtLyMqx

gdso-GEgzqF0dBjyb6qPMe0NHZ-Lw 

 

 

3. Wydrukuj poniższą kartę pracy, wklej do zeszytu i wykonaj polecenie.  

Jeśli nie możesz wydrukowad zadania, to po prostu spójrz na obrazek 

i opowiedz, które narzędzia przydadzą się do wiosennych prac w ogródku. 

 

4. Poproś kogoś dorosłego o wytłumaczenie znaczenia przysłowia: 

„W marcu jak w garncu”. 

Jeśli chcesz, możesz narysowad w zeszycie obrazek ukazujący znaczenie tego 
przysłowia. 

5. Wejdź na poniższą stronę internetową i wykonaj dwiczenie. Postaraj się czytad 

samodzielnie, ale jeśli to dla Ciebie zbyt trudne poproś kogoś dorosłego 

o pomoc.  

http://innowacja.sfera.lublin.pl/lessons/k2p9/s_cwiczenie-polacz_w_pary-

pozioma.html#bottom 

 

 Następnie narysuj w zeszycie 4 obrazki z poprzedniego dwiczenia i podpisz je 

według wzoru: 

https://www.youtube.com/watch?v=et8-TLhpLNE&feature=share&fbclid=IwAR2YC3Z_ALDUWM8obFXLMEBFtLyMqxgdso-GEgzqF0dBjyb6qPMe0NHZ-Lw
https://www.youtube.com/watch?v=et8-TLhpLNE&feature=share&fbclid=IwAR2YC3Z_ALDUWM8obFXLMEBFtLyMqxgdso-GEgzqF0dBjyb6qPMe0NHZ-Lw
https://www.youtube.com/watch?v=et8-TLhpLNE&feature=share&fbclid=IwAR2YC3Z_ALDUWM8obFXLMEBFtLyMqxgdso-GEgzqF0dBjyb6qPMe0NHZ-Lw
http://innowacja.sfera.lublin.pl/lessons/k2p9/s_cwiczenie-polacz_w_pary-pozioma.html#bottom
http://innowacja.sfera.lublin.pl/lessons/k2p9/s_cwiczenie-polacz_w_pary-pozioma.html#bottom
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4. Przepisz poniższe zdanie do zeszytu i uzupełnij jego brakującą częśd.  

Zerknij jeszcze raz na obrazek z poprzedniego dwiczenia – może będzie pomocny?  

Podwicz czytanie wyrazów – nazwy narzędzi ogrodniczych. 

 

Podczas wiosennych prac w ogródku będą potrzebne: 

- ………………………., 

- ………………………., 

- ………………………., 

- ………………………., 

- ……………………….   . 

 

5. Wydrukuj poniższą kartę pracy, wklej do zeszytu, odczytaj i zapisz temperaturę pod 

termometrami. Jeśli nie możesz wydrukowad zadania poproś kogoś dorosłego, żeby 

pomógł Ci narysowad termometry w zeszycie i zaznacz odpowiednią temperaturę, 

albo wykonaj jedno z dodatkowych dwiczeo – dla chętnych. 
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Chcesz jeszcze lepiej radzid sobie z termometrem? Podwicz!  

(Zadania dla chętnych.) 

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/jaka-jest-temperatura_63_415  

https://www.matzoo.pl/klasa2/roznica-temperatur_63_494 

https://www.matzoo.pl/klasa1/temperatura_6_506  

https://www.matzoo.pl/klasa2/jaka-jest-temperatura_63_415
https://www.matzoo.pl/klasa2/roznica-temperatur_63_494
https://www.matzoo.pl/klasa1/temperatura_6_506
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Proszę o wysłanie zdjęd wykonanych zadao na: 

- mój telefon komórkowy, 

albo  

- maila paniola2020@gmail.com 

 

W razie problemów / pytao proszę o kontakt.  

 

mailto:paniola2020@gmail.com

