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JĘZYK  POLSKI 

1. Dyktando sprawdzające znajomość zasad pisowni zmiękczeń – pisze gr.2. 

2. Przeczytaj czytankę podręcznik s. 56 – 57. 

3. Ustnie odpowiedz na pytania: 

 Gdzie pojawiła się królewna? 

 Po czym dzieci poznały, że na podwórku pojawiła się królewna? 

 Jak wyglądała korona królewny? 

 Jak wyglądała królewna? 

 Dlaczego dzieci były onieśmielone? 

 Jak miała na imię królewna? 

 Jakie marzenia miała królewna? 

 Dlaczego Amelka nie patrzyła na najpiękniejsze zabawki  dzieci? 

 Jak myślicie, dlaczego królewna nazwała swój pokój zabawkowy smutnym? 

 Co najbardziej dziwiło dzieci? 

 Jak myślisz czy Amelka była prawdziwą królewną? 

4. Wykonaj ćwiczenie 1 s. 51. (bez kropki). 

5. Uzupełnij tabelkę wpisując cechy królewny – przymiotniki. Wytnij i wklej do zeszytu. 

          
  

  

  

  

  

 

6. Wykonaj ćwiczenie 2 s. 51 (bez kropki). 

W domu: 

Ćwiczenie 5 s. 52. 

Naucz się czytać czytankę s.56 – 57. 

 

 

 



 

MUZYKA  

– wysłuchaj wybrane przez siebie wykonanie piosenki na you tube wpisując jej tytuł. Spróbuj zaspiewać. 

„Bo co może mały człowiek”. 

Chociaż mało mamy lat  

tak naprawdę niewiele 

choć lubimy w piłkę grać  

i pojeździć rowerem 

chociaż na wszystko mamy czas 

tyle zabaw nas czeka  

wiemy, że każdy z nas, podrośnie każdy z nas 

na wielkiego, wielkiego na człowieka 

 

ref: 

bo co może, co może mały człowiek 

tak jak ja albo ty 

może pani a może pan podpowie }  

my zgodzimy się z tym }x2 

na podwórku fajnie jest 

można sobie pobiegać 

można w kapsle pograć też  

i pochodzić po drzewach 

można łapać do swych rąk  

kolorowe motyle 

albo się ukryć tak aby nikt nie widział nas  

i polecieć do słońca choć na chwilę 

 

ref: 

bo co może, co może mały człowiek... 

 

właśnie tyle lat co my 

mają Bolek i Lolek 

a więc może ja lub ty  

odegramy ich rolę 

albo któryś będzie kimś 

najważniejszym na świecie  

będzie miał tyle sił 

dołoży wszystkich sił  

aby były szczęśliwe wszystkie dzieci 

 

ref: 

bo co może ,co może mały człowiek.. 

 



 

MATEMATYKA 

1. Ćwiczymy czytanie liczb trzycyfrowych. 

2. Ustnie odczytaj podane liczby. Wypowiadaj wyraźnie: 

846, 926, 351, 999, 726, 538, 159, 335. 
3. A teraz czynność odwrotna. Zadanie 2 s. 63. 

4. Zadanie 7 s. 72. 

W domu: 

Zadanie 2 s. 66. 

Karta pracy. 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


