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1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

31.03.2020r. 

Dzisiaj jest wtorek.  

Dzisiaj jest ostatni dzieo marca. 

Zdanie opisujące pogodę – poproś o pomoc kogoś dorosłego.  

 

2. Spójrz na zajączki poniżej. Czy któryś siedzi na pisance, a może w pisance…? Nie 

musisz drukowad obrazka. Wystarczy, że wydrukujesz / przepiszesz do zeszytu 

zdania znajdujące na kolejnej stronie i uzupełnisz puste miejsca wyrazami 

z ramki. Możesz też poprosid kogoś dorosłego, żeby napisał zdania za Ciebie, a Ty 

dopisz tylko brakujące wyrazy. Powodzenia!  
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Zajączek z numerem 2 siedzi ……………………… pisanki. 

Adam to zajączek numer 4. On siedzi ……….. pisance. 

Zajączek numer 3 jest ………..… pisanką. 

Zobacz! Zajączek numer 6 też siedzi ………..….pisanką. 

Tomek to zajączek numer 5. On siedzi ……..……. pisance. 

Kto został? To Olek. On jest ………….. pisanką. 

 

 

 

 

Wszystko gotowe? Teraz możesz podwiczyd czytanie zdao.  

 

 

3. 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 2.  Jeśli chcesz możesz zrobid zdjęcie 

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

 

za      na       w      pod      za      obok 
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4. Proszę wykonad jedno z poniższych zadao. 

 

Zadanie 1  

Wydrukuj poniższą kartę pracy i wpisz w puste pola działania pasujące do 

obrazków. Policz jaki jest wynik.  

Jeśli nie możesz wydrukowad, napisz działania w zeszycie.  
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Zadanie 2 

Przepisz poniższe działania do zeszytu i policz. Powodzenia.  
 

10 + 6 = 

10 + 3 = 

10 + 10 = 

10 + 8 = 

 

 

 

12 + 7 = 

19 + 1 = 

14 + 5 = 

11 + 8 = 

 

5. Wejdź na poniższą stronę internetową i zagraj na cymbałkach.  

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/cymbalki  

 

 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/cymbalki
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Zadania dla chętnych 

 

 

Mnożenie  

https://www.matzoo.pl/klasa2/dopasuj-mnozenie_9_601 

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dodaje-i-mnoze_9_605  

 

 

 

Dodawanie 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-z-przekraczaniem-progu-

dziesiatkowego_7_10  

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-z-rozpisywaniem-w-zakresie-

20_7_317 

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dopasuj-mnozenie_9_601
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodaje-i-mnoze_9_605
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-z-przekraczaniem-progu-dziesiatkowego_7_10
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-z-przekraczaniem-progu-dziesiatkowego_7_10
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-z-rozpisywaniem-w-zakresie-20_7_317
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodawanie-z-rozpisywaniem-w-zakresie-20_7_317
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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

