
Zadania klasa 1b 

Witam. Przesyłam zadania do wykonania.   13.05.2020 r.  Wysłuchajcie proszę wiersza „ Na 

wystawie” i odpowiedzcie na pytania: 

                                                             Na wystawie 

 
Idę z mamą na wystawę! 
To dopiero jest ciekawe! 

Piękny pałac, wielka brama... 
"To muzeum" - mówi mama. 

Nie widziałem ani razu 
tylu ludzi i obrazów. 

Samych sal ze sto tysięcy, 
a obrazów jeszcze więcej! 
Co tu jest namalowane? 

Czy to człowiek? Czy to dzbanek? 
A tu jakaś dziwna plama... 

"Piękny obraz" - mówi mama. 
A tu gruby pan z gitarą, 

co ma wąsy jak makaron... 
Jakieś konie depczą ludzi... 
Trochę mi się tutaj nudzi. 

Mamo, chodź tu ! Mamo zobacz! 
To dopiero piękny obraz! 

Kwitną kwiaty, słońce świeci, 
na ławeczce siedzą dzieci... 
Tylko taka brzydka rama... 
"To jest okno" - mówi mama 

 



-Dokąd udała się mama z dzieckiem? 

-Co oglądali w muzeum? 

- Jakie podobały im się obrazy? 

-Czym okazał się obraz? 

Poproście rodziców o przeczytanie tekstu ze str.22 i 23. Postarajcie się odpowiedzieć na pytania u 

dołu strony. W ćwiczeniach uzupełnij stronę 22 i 23. Przypomnij sobie wiadomości o rzeczowniku. 

Rzeczownik odpowiada na pytanie: Kto? Co? – np. babcia, Ola, pies, krzesło, piorun. 

Określa: 

 rzeczy – np.ołówek, kamień, bluzka. 

 obiekty – np.budynek, zamek. 

 osoby – np.nauczyciel, lekarka, Patrycja. 

 rośliny – np.trawa, kwiatek, wierzba. 

 zwierzęta – np.ryba, cielę, skowronek. 

 zjawiska – np.burza, tęcza, deszcz. 

 pojęcia abstrakcyjne – np. miłość, smutek, gniew. 

Do zeszytu w linię wpisz  6 rzeczowników – prześlij je do mnie.  

Dla chętnych  -Poczytanka str.70 podręcznik. Pamiętajcie o codziennym doskonaleniu czytania. 

Ed.mat. –Podręcznik str.86 – powtórzcie wiadomości o monetach i banknotach. Karta matematyczna 

s.18 – 20 oraz 65 

Wf – Zabawy bieżne i rzutne. Rzucanie i chwytanie piłki. 

Swobodne podrzucanie i chwytanie piłek na dowolną wysokość. 

Podawanie i chwytanie piłek w parach (Pomoc kogoś niezbędna). 

„Kolanko” - gra przy możliwości kilku osób, czyli wyciągamy rodziców, rodzeństwo i dobrze 

się bawimy :) 

Zabawa znana współczesnym rodzicom z dzieciństwa, możliwa nawet w domu. Ćwiczy u 

dzieci refleks, umiejętność chwytania piłki i rzutów (drogocenne wazony proponujemy na ten 

czas ewakuować z pokoju). Zasady są proste i polegają na rzucania do siebie piłki. W chwili 

gdy komuś nie uda się złapać, klęka na kolano, przy drugim upuszczeniu piłki – na drugie, 

potem opiera łokieć na podłodze itp. Zabawę można dowolnie modyfikować (np. zamiast 

opierania łokciem może być siad skrzyżny) i dostosowywać trudnością do umiejętności 

dzieci. Każde złapanie piłki cofa jedno utrudnienie (czyli łapiąc piłkę, wstajemy z kolanka). A 

po zabawie puchar… lodów lub sałatki owocowej dla zwycięzcy! 

 

Pozdrawiam. 

 


