
 

17.04.2020r. 

Witam Kochani, mam dla Was niespodziankę, a na pewno dla Waszej koleżanki Martyny 

Kowalewskiej. Pamiętacie konkurs ,,Mieszkam w Beskidach”, no właśnie w tym konkursie 

Martynka zajęła III miejsce w kategorii ,,Makieta”, w grupie wiekowej 7-9 lat. 

GRATULACJE MARTYNKO! 

A teraz przechodzimy do pracy! 

Temat: Idziemy do teatru! 

1. Przypomnijcie sobie jak wspólnie z klasą byliśmy w teatrze. Co to za szczególne 

miejsce? Na co trzeba zwrócić uwagę? Jak należy się zachować? Jak się ubrać? Co 

zrobić, kiedy skończy się spektakl? 

Mam nadzieję, że znacie odpowiedzi na wszystkie te pytania i dlatego przeczytajcie poniższy 

tekst i zapiszcie w zeszycie tylko prawidłowe zdania, które pomogą stworzyć regulamin 

dotyczący wizyty w teatrze. Prześlijcie do sprawdzenia! 

Do teatru ubieramy się w dresy. Do teatru ubieramy się schludnie i odświętnie. Podczas 

spektaklu możemy porozmawiać z sąsiadem z fotela obok. W teatrze możemy jeść i pić. 

Podczas spektaklu nie można jeść, pić ani rozmawiać, ponieważ przeszkadza to innym 

widzom i aktorom. Grę aktorów nagradzamy brawami. Gdy coś nam się spodoba możemy 

wstawać z fotela, krzyczeć, machać do aktorów. Gdy usłyszymy dzwonek, staramy się jak 

najszybciej zająć swoje miejsce. Okrycia wierzchnie i większe torby zostawiamy w szatni. 

Podczas przedstawienia nie kręcimy się i nie wychodzimy. 

2. Wprowadzenie zapisu spółgłoski miękkiej ,,ci”- według takiej samej zasady jaką 

podałam przy pisaniu ,,si”. 

3. Ćwiczenia str. 60 i 61. 

4. Przeczytaj tekst w podręczniku str. 69 i przepisz do zeszytu wyrazy w których 

występuje ,,ci”. 

 

Temat: Układamy i rozwiązujemy zadania tekstowe. 

1. Przepisz do zeszytu treść zadań i rozwiąż. Prześlij do sprawdzenia! 

a) Tosia kupiła bilet do teatru na przedstawienie ,,Tomcio Paluszek”. Dała pani 

kasjerce monety 5 zł, 5 zł, 5 zł i 2 zł. Nie otrzymała reszty. 

     Ile kosztował bilet na przedstawienie? 

b) Bilet na spektakl ,,Calineczka” kosztuje 19 zł. Asia dała kasjerce 20 zł. 

Ile reszty otrzymała Asia? 

c) Klasa I w teatrze zajęła miejsca. W jednym rzędzie usiadło 10 dzieci, a drugim 

rzędzie czworo dzieci. 

Ile dzieci z klasy I było w teatrze? 



Temat: Śpiewamy ulubione piosenki poznane w klasie I 

1. Przypomnij sobie piosenki, które poznaliśmy w klasie I. 

2. Skorzystaj z płyty z piosenkami dla klasy I, którą masz w domu, wybierz sobie 

kolejną piosenkę według własnego uznania i naucz się ją śpiewać. 

 

Kochane dzieci wiem, że nie macie w domu czwartej części podręcznika ,,Elementarz 

odkrywców”, dlatego proszę Waszych rodziców, aby na poniższej stronie internetowej 

założyli sobie konto dzięki, któremu będziecie mieli dostęp do e-podręcznika ( tam będziecie 

Państwo prowadzeni krok po kroku jak to zrobić ) z którego będziemy korzystać od 

przyszłego tygodnia ( od środy lub czwartku ). 

https://ebooki.nowaera.pl/ 

Proszę o informację zwrotną czy udało się zalogować. 

 

Szanowni Państwo przed nami kolejny etap nauczania zdalnego, dlatego proszę o sugestie 

dotyczące naszej wspólnej pracy, co zmienić, co ulepszyć, czego za dużo, a czego zbyt mało. 

Cały czas proszę również o doskonalenie czytania i zwracanie szczególnej uwagi na 

bezpieczeństwo dzieci w czasie korzystania z internetu. 

https://ebooki.nowaera.pl/

