
Zadania na środę 20.05.2020 r. 

Temat: Skrzydlaci przyjaciele 
 
Posłuchaj informacji o dzięciołach: 

Dzięcioł zamieszkuje wykute przez siebie dziuple w drzewach. Para 

dzięciołów dzieli pracę między sobą, tak jak i później wysiadywanie i 

karmienie od 5 do 9 piskląt, które wykluwają się z jaj złożonych w 

maju. Jedno z piskląt stale wygląda z dziupli, wypatrując rodziców z 

pokarmem. Dzięcioły odżywiają się głównie owadami i ich larwami, 

które często wydobywają z pni drzew. Zimą , gdy trudno o owady, 

odżywiają się nasionami sosny i świerku, słoninką i owocami 

pozostałymi na drzewach i krzewach. 

Obejrzyj dzięcioły na s. 23 podręcznika zintegrowanego. Posłuchaj ponownie tekstu ze s. 23 

lub przeczytaj go samodzielnie. Odpowiedz na pytania: 

Co dzieje się w dziupli dzięcioła? 

Ile piskląt pojawiło się w gnieździe? 

Czym są karmione pisklęta? 

Co wystawiają pisklęta z dziupli w oczekiwaniu na pokarm? 

Podziel wyraz dzioby na sylaby. Zwróć uwagę na inny zapis głoski dzi. Przeczytaj wyrazy z 

prawego marginesu i podziel je na sylaby.  

Obejrzyj animację: 

https://vimeo.com/406172177/c825db720e 

https://vimeo.com/412246261/7e1c06d8bc 

Odszukaj  w tekście na s. 22 i 23 wyrazy, w których występuje dź, a następnie dzi. Zwróć 

uwagę i zapamiętaj, że dź zmiękczamy za pomocą kreseczki, gdy następna jest spółgłoska np. 

dźwięk, dźwig, wiedźma, 

a za pomocą i, gdy po dzi występuje samogłoska np.  

dziupla, dziób, dzieli. 

Naucz się czytać tekstu ze s. 23 podręcznika zintegrowanego lub jego fragmentu. 

https://vimeo.com/406172177/c825db720e
https://vimeo.com/412246261/7e1c06d8bc


Obejrzyj animację jak napisać dzi, Dzi: 

https://vimeo.com/406170457/e0f410d2dd 

Poćwicz pisanie dzi na s. 52 ćwiczeniówki do kaligrafii (pod zieloną linią). 

Zrób ćwiczenia ze s. 25 i 26 ćwiczeniówki zintegrowanej. W ćw. 3 przypomnij sobie kiedy 

piszemy dź, a kiedy dzi. 

Poćwicz rozpoznawanie pełnych godzin na zegarze ze wskazówkami. 

Zapisz w zeszycie do matematyki działania na dodawanie i odejmowanie, których wynikiem 

jest 15, a następnie 20. Jeśli chcesz pobaw się tak z innymi liczbami. 

Weź 15 patyczków i wykonaj polecenia:  

Dołóż jeden patyczek. Ile masz teraz patyczków? O ile więcej niż 

poprzednio? 

Zabierz od tych 16 patyczków 2. Ile masz teraz patyczków? O ile mniej 

od 16? O ile mniej od 15? 

Pobaw się dalej w podobny sposób. 

Wykonaj zadania ze s. 48, 49 ćwiczeniówki do matematyki. 

 

Spróbuj zrobić „Ptaki”  z papieru według własnego pomysłu lub takie jakie zobaczysz na: 
https://www.youtube.com/watch?v=YRGxaA1__FI 
Możesz się nimi pobawić, udekorować swój pokój. Życzę pięknych prac i miłej zabawy. 
 
 

https://vimeo.com/406170457/e0f410d2dd
https://www.youtube.com/watch?v=YRGxaA1__FI

