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Zajęcia 01.04.2020r. (środa). 

                   Język polski 

W klasie 04.IV.2020r. 

1. Pogadanka – co to jest  żart? 

2. Zapis w zeszycie definicji żart 

Żart – to dowcip, kawał – krótka forma humorystyczna, służąca rozśmieszeniu słuchacza.  

3. Pomyśl i wyciągnij wniosek – czy każdy żart jest rzeczywiście śmieszny i czy wszystkie żarty są 

dozwolone? 

4. Aby w ten smutny czas na świecie zrobiło Wam się weselej przeczytajcie kilka żartów-dowcipów: 

 Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się Stasia: - Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, 
on się kąpie... - Sobota wieczór, panie profesorze.     Mama pyta się... 
 

  Nauczyciel sprawdza zadanie domowe... 

- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz lekcje? 

- Po obiedzie. 

- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 

- Bo jestem na diecie. 

  

 Pani zadała temat wypracowania: "Kim będziesz jak dorośniesz". 

Jaś napisał w wypracowaniu: 

"Najpierw będę lekarzem, bo tak chce tata. Potem zostanę prawnikiem, jak chce mama. 

A na końcu zostanę kominiarzem, bo mi się też coś od życia należy..." 

 

 W szkole pani kazała narysować swoich rodziców. Po chwili podchodzi do małej Karolinki i pyta: 

-dlaczego twój tata ma niebieskie włosy? 

-bo nie mam łysej kredki. 

 

 Nauczycielka zadaje zadanie: 

-Ułóżcie zdanie zawierające słowo ananas. 

Pierwsza zgłasza się Małgosia; 

-Ananas jest zdrowym owocem. 

Później Andrzej; 

-Ananasy rosną na palmach. 

Na końcu zgłasza się Jaś i mówi; 

Basia puściła bąka A NA NAS leci cały smród... 

 

5. Dzisiaj jest szczególny dzień. Kto wie jaki?    PRIMA APRILIS !!!! 

6. Zapisz notatkę w zeszycie. 

PRIMA  APRILIS – obyczaj, który polega na robieniu żartów, celowym wprowadzaniu w błąd, 

kłamaniu. 



7. Żart, który możesz wykorzystać np.: 

  Przyklej dwustronną taśmą monetę (5 zł.) do podłogi i czekaj jak ktoś się schyli, aby ją podnieś i 

co… 

 Do tubki z pastą do zębów włóż połowę rodzynki zrulowanej w palcach. Poczekaj jak ktoś się 

nabierze, że to mały robak.          Krzyknij wtedy PRIMA  APRILIS!!! 

Żartów jest wiele. Pomyśl coś podobnego, ale rozsądnego. 

8. Uzupełnij zapisując w zeszycie 

Powiedzenia o śmiechu: 

1. ………………………………….   zrywać ze śmiechu. 

2. ………………………………….dziadku z cudzego wypadku. 

3. …………………………. to zdrowie. 

4. ……………………………., kto się śmieje ostatni. 

5. …………………………….. ze śmiechu. 

Wykorzystaj : Śmiech, Ten się śmieje, Nie śmiej się, Boki, Pokładać się. (uzupełniaj kolorem 

zielonym). 

                                                W domu: 

Napisz na komputerze kilka zdań na temat – „Jakiego psikusa udało Ci się wykonać w dniu 

dzisiejszym”. Kogo okłamać z udanym skutkiem. Napisaną pracę prześlij do mnie na e-mail. Czekam. 

Na koniec troszkę uśmiechu. Cześć. Dzięki za te inne zajęcia. Do jutra. 

 

                       Matematyka – praca dla chętnych!!! 

1. Podręcznik z matematyki - zadanie 1 s.52. 



Wybierz spośród 4 zadań dwa. Przeczytaj i przekształć ich treść na poprawną dającą się rozwiązać 

i zapisz na komputerze (samą tylko treść) i prześlij na e-mail do mnie. 

2. Zdanie 2 s. 52 zagadka – prześlij odpowiedź. 

                                                                                           POWODZENIA!!! 

 


