
Edukacja  polonistyczna klasa1 lekcja 24 

Zadania na 11.05.2020 poniedziałek 

Temat: Wiosna w pełni 

Udzielanie odpowiedzi na pytania do tekstów: opow. Rafała Witka "Tajemnica zaginionej 

książki" i wiersz Barbary Stępień "Wiosenna łąka". Ćwiczenia w analizie słuchowo-

wzrokowej wyrazów z głoskami miękkimi. 

Cele: - przeczytasz z uwagą tekst 

- wypowiesz się na temat głównych bohaterów 

- poćwiczysz czytanie zdań 

1. Posłuchaj tekstu czytanego Ci przez rodzica lub przeczytaj samodzielnie pt. "Tajemnica 

zaginionej książki "   Podręcznik , str. 9 

* odpowiedz na pytania 1-3 pod tekstem 

Przeczytaj  informacje w ramce Odwaga. 

 Co mogę zrobić, gdyby mnie to spotkało?- poniżej teksty 

  Adam, w drodze do szkoły, zgubił pamiątkowy zegarek taty. Boi się powiedzieć o tym w 

domu. Jak postąpiłbyś na jego  miejscu? 

Dwaj chłopcy z III klasy dokuczają małemu Stasiowi z klasy I, który z tego powodu boi się 

wychodzić z sali podczas przerw. Ostatnio zabrali mu drugie śniadanie. Co zrobiłbyś na 

miejscu Stasia? 

Ola niechcący zgubiła długopis , który pożyczyła od Zosi. Zapytana przez koleżankę, nie 

przyznała się do tego, tylko okłamała, że ktoś jej ten długopis ukradł. Jak Ola powinna 

postąpić?  

2. Przeczytaj samodzielnie wiersz pt. "Wiosenna łąka"  Podręcznik, str. 14 i odpowiedz na 

pytania w zadaniu 1  pod tekstem 

3. Odszukaj w wierszu i podkreśl czynności ( wypisane niżej) i dopasuj do nich wykonawców 

tych czynności i zapisz w zeszycie: 

  kąpią się-  ( zające) 

  biegają-  

bawią się- 

mrugają- 



latają- 

bawią się w berka- 

4. Wykonaj ćwiczenia 1-3 , str. 12-13  w ćwiczeniach. (Prześlij) 

5. Zapisz w zeszycie wyrazy uzupełniając luki spółgłoskami miękkimi si-ś;  ci-ć;  zi-ź; 

( Pamiętaj! Jeśli po spółgłosce miękkiej jest samogłoska- zmiękczamy literą "i" ;  jeśli 

następna jest spółgłoska- znakiem diakrytycznym- kreseczką ) 

 bo_ek , _ano , _rebak , _elątko , _limak , _oła , _ródło , ko_lątko , _elono , _epło 

6. Przepisz do zeszytu zdania uzupełniając je właściwymi wyrazami ( bociany, źrebaki, 

cielęta) 

* Józio namalował długonogie............    . 

* Kasia namalowała łaciate...................   . 

* Zuzia namalowała brykające.................   . 

Poćwicz czytanie wiersza "Wiosenna łąka" .  

Powodzenia! 

 


