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Zadania na 04.06.2020 czwartek 

Temat dnia:  Książki znamy i o nie dbamy  

 Mamy swoje czasopisma 

Jak dbać  o książki?-  na podstawie opow. Wojciecha Widłaka "Rozmowy książek" i 

własnych doświadczeń. Rola wykrzyknika w zdaniach rozkazujących. Poznanie czasopisma 

dla dzieci "Świerszczyk". 

Obliczenia w zakresie 20- powtórzenie i utrwalenie wiadomości. 

Cele: - przeczytasz głośno wskazany tekst 

-poznasz rolę wykrzyknika w zdaniach  

- poznasz stałe części czasopisma "Świerszczyk" 

- samodzielnie wykonasz polecenia, korzystając z własnych wiadomości i umiejętności 

matematycznych 

Polecenia: 

1.  Przeczytaj tekst W. Widłaka „Rozmowy książek”  Podręcznik  str.40-41   i odpowiedz na 

pytania  zamieszczone pod tekstem. 

 - wykonaj ćwiczenie 5 i 6  z Podręcznika str. 41 

Przypomnij sobie, kiedy na końcu zdania stawiamy kropkę, a kiedy znak zapytania.  

Dzisiaj poznasz wykrzyknik !- stawiamy go na końcu zdań, które wyrażają polecenie lub 

rozkaz. Wykrzyknik może pojawić się na końcu każdego zdania, które jest nacechowane 

emocjami i powiedziane głośno.   

Obejrzyj: https://youtu.be/qwsX9dr_WYs 

 2. Wykonaj ćwiczenia na str.38- 39 w Ćwiczeniach 

Oprócz książek mamy czasopisma 

1. Dowiesz się, co to jest czasopismo. 

Prasa to ogół gazet i czasopism. Gazety ukazują się codziennie, a czasopisma z różną 

częstotliwością ( tygodnik, dwutygodnik, miesięcznik). Są czasopisma, które lubi większość z 

nas, ale niektóre zainteresują tylko wybranych czytelników, np. hodowców psów, koni, 

informatyków. 

https://youtu.be/qwsX9dr_WYs


Porozmawiaj z rodzicami o czasopismach, jakie macie dostępne w domu. Czy wiesz, jakie 

czasopismo czytały nasze prababcie? To „Świerszczyk”.  

„Rodzinny Świerszczyk” – jest najstarszym w Europie czasopismem dla dzieci. 

Ukazuje się nieprzerwanie od 1945 roku, czyli 75 lat!  Gdy porozmawiacie o nim w domu, z 

pewnością okaże się, że czytali go już wasi rodzice, babcie, a nawet prababcie. Nazwę 

wymyśliła Ewa Szelburg- -Zarembina, a pierwszy portret Świerszcza stworzył Jan Marcin 

Szancer. Najwcześniejsze numery ukazywały się w wersji czarno-białej, ale stopniowo pismo 

nabierało kolorów. „Świerszczyk” urodził się w Łodzi, a teraz mieszka w Warszawie. 

2. Zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na str. 44-45 Podręcznik  

 3 Wykonaj ćwiczenia, str. 40 -41 w Ćwiczeniach 

 Edukacja matematyczna 

 Utrwal swoje wiadomości i umiejętności wykonując zadania na str. 66-67 

10.06.2020 napiszecie sprawdzian roczny z e. matematycznej 


