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1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

1.04.2020r. 

1 IV 2020r. 

Dzisiaj jest środa.   

Dzisiaj zaczął się kwiecieo. 

Zdanie opisujące pogodę – jeśli samodzielne pisanie jest dla Ciebie zbyt 

trudne poproś kogoś dorosłego o pomoc.  

 

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

znaczy dosłownie pierwszy kwietnia. Aby dowiedzied się więcej przeczytaj 

czytankę. Jeśli jest zbyt trudna dla Ciebie poproś kogoś dorosłego o pomoc. 

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 zdania, które są pod kartką z kalendarza. 

Bardzo proszę, żebyś nie drukowała tych zdao. Podwicz pisanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prima aprilis to stary zwyczaj robienia innym żartów 

w dniu 1 kwietnia. Pamiętaj! Twój żart nie może 

nikomu sprawid przykrości! 

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. Wejdź na poniższą stronę internetową i wykonaj dwiczenie, które dla Ciebie 

przygotowałam.  Twoim zadaniem będzie odnaleźd wyrazy związane z dniem 

Prima aprilis. Pamiętaj, że mogą byd one różnie zapisane. 

https://wordwall.net/play/1154/805/270 

 

 

POZIOMO  

 

 

PIONOWO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NA UKOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wykonaj proszę zadanie z matematyki, które wysłałam na maila.  

Powodzenia!  

Jeśli nie możesz wydrukowad zadania, napisz w zeszycie tylko: 

 numer dwiczenia 

 obliczenia 

 odpowiedź. 

https://wordwall.net/play/1154/805/270
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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  

 

 

https://www.matzoo.pl/klasa2/dopasuj-mnozenie_9_601
https://www.matzoo.pl/klasa2/dodaje-i-mnoze_9_605
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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

