
15.05 piątek
krąg tematyczny: Świat z lotu ptaka
Temat  Ptasi koncert
Rozwiązywanie zadań tekstowych, obliczenia pieniężne w zakresie 20. 
Wprowadzenie dwuznaku dź, Dź (dźwięk). Ćwiczenia doskonalące analizę i 
syntezę słuchowo-wzrokową wyrazów. Swobodne wypowiedzi o dźwiękach, 
jakie można usłyszeć w lesie. Dźwięki nieprzyjazne dla zwierząt – 
udzielanie  rad ludziom wybierającym się do lasu .

Edukacja matematyczna                                                                           
Rozwiązywanie zadań – szacowanie.
• Szacowanie i sprawdzanie długości przedmiotów.
Rodzic wskazuje w mieszkaniu różne przedmioty, np. stół , książkę, obraz, i 
poleca dziecku , aby oszacowało ich długość. Następnie dziecko mierzy długość
przedmiotów i porównuje ze swoimi ocenami.
• Wykonywanie zadań o ptakach.
1. Nad staw przyleciały: 4 bociany, 3 żurawie, 2 łabędzie i 5 motyli. Ile ptaków 
było nad stawem?
2. Na gałęziach siedziały: 2 wilgi, 12 szpaków, 4 sikorki i 2 wiewiórki. Ile razem
było ptaków?
3. Do ogrodu przyfrunęły: 3 kosy, 5 wróbli, 2 sroki i 6 gołębi. Ile ptaków było w 
ogrodzie? 
Rozwiązanie zadań i odpowiedź zapisujemy w zeszycie w kratkę.
• Rozwiązywanie zadań tekstowych – przypomnienie nominałów monet i 
banknotów, obliczenia pieniężne, dodawanie w zakresie 20.
• Doskonalenie umiejętności rachunkowych – dodawanie i odejmowanie w 
zakresie 20. Ćw. str. 46 - 47 

Edukacja polonistyczno - społeczna
Obejrzyj film                                                        https://www.dailymotion.com/
video/x7wmj7  Tajemnicze odgłosy lasu    Odpowiedzi na pytania:

– Gdzie można wysłuchać ptasich koncertów?
– Dlaczego należy dbać o lasy?

Wiosenny las jest pełen dźwięków – praca z tekstem.
• Uważne słuchanie tekstu czytanego przez rodzica. Podr. str. 22 - 23
• Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstu, np.                                                  
Jakie ptaki słychać było w lesie?                                                                             
Jakie ptaki są na ilustracjach? (wilgi, słowik, szpak, dudek, sikorki, dzięcioły) 

https://www.dailymotion.com/video/x7wmj7%20%20
https://www.dailymotion.com/video/x7wmj7%20%20


Jak w opowiadaniu są nazwane dźwięki wydawane przez ptaki? (gwizdy i trele, 
szczebiot, kukanie, stukanie, śpiew).
• Wyszukiwanie w tekście nazw ptaków (globalne czytanie nazwy dzięcioł).

 Wprowadzenie dwuznaku dź, Dź 
• Wyodrębnienie z tekstu w podręczniku wyrazu dźwięk – analiza słuchowo-
wzrokowa wyrazu.
Zwrócenie uwagi na spółgłoskę występującą po głosce dź.
• Odczytanie i analiza słuchowo-wzrokowa pozostałych wyrazów napisanych na
lewym marginesie w podręczniku. str. 22 . Określenie rodzaju głosek 
występujących po głosce dź w tych wyrazach; ustalenie, że są to spółgłoski. 
Przypomnienie, w jaki sposób zmiękczamy głoski przed spółgłoskami, jeśli nie 
słychać po nich samogłoski i. W zeszycie w linie zapisujemy po 1 linijce dź i 
dź oraz wyrazy z lewego marginesu.
• Ćwiczenia w pisaniu dwuznaku dź w izolacji i w wyrazach. ćw. str. 23 
• Nazywanie obiektów na zdjęciach i wskazywanie nazw, w których słychać 
głoskę dź. ćw. 1 str. 23
• Pisanie wyrazów z literami dź na podstawie wzoru drukowanego. ćw. 2 str. 23
 Dźwięki lasu – wypowiedzi na temat przyjaznych i nieprzyjaznych 
dźwięków w lesie.
• Omawianie ilustracji. Czytanie wyrazów dźwiękonaśladowczych. Wskazanie 
odgłosu zakłócającego leśną ciszę. ćw. 3 str. 24
• Rozmowa na temat zasad zachowywania się w lesie, wskazywanie dźwięków 
nieprzyjaznych dla leśnych zwierząt.
• Nadawanie ilustracji tytułu w formie zdania. Pisanie zdania pasującego do 
ilustracji. ćw. 4 str. 24
• Udzielanie rad ludziom wybierającym się do lasu. Zapis w zeszycie zdań: Las 
to dom zwierząt i ptaków. Pamiętaj, aby nie zakłócać im spokoju.
Praca inspirowana wierszem J. Tuwima „Ptasie radio”.
• Słuchanie nagrania .
https://www.youtube.com/watch?v=A9epL5zIVP4   Ptasie radio
• Zwrócenie uwagi na humorystyczny charakter utworu. Powtarzanie słów 
dźwiękonaśladowczych oraz fragmentów utworu – ćwiczenia dykcyjne.

https://www.youtube.com/watch?v=r7mggSZ-Rrg      Jak zrobić 
samolot z papieru? | Długo latający 
szybowiec
https://www.youtube.com/watch?v=-PlkNStPDQU  samolot, który długo leci

https://www.youtube.com/watch?v=A9epL5zIVP4


https://www.youtube.com/watch?v=YRGxaA1__FI  ptaki z papieru

Zajęcia świetlicowe

http://www.kreatywniewdomu.pl/2017/03/papierowa-biedonka-i-
zabka.html   papierowa biedronka i żabka

http://www.kreatywniewdomu.pl/2017/03/papierowa-biedonka-i-zabka.html%20%20%20
http://www.kreatywniewdomu.pl/2017/03/papierowa-biedonka-i-zabka.html%20%20%20
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