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J.POLSKI 

1. Pogadanka na temat: ŚWIĘTO  TATY. 

Wypowiedzi uczniów o swoich tatusiach. 

2. Przeczytaj poniższy wiersz, możesz nauczyć się go na pamięć (wybranego fragmentu) jako 

prezent dla taty. Wymyśl tytuł do wiersza i zapisz go starannie na kartce scenariusza. 

Pamiętaj jak zapisujemy tytuł „….”. 

    …………………………………………………………………………………. 

Kiedy deszczyk kapie i straszy, 

Gdy muszę zjeść talerz kaszy, 

Gdy rower wciąż łańcuch gubi, 

Gdy myślę, że nikt mnie nie lubi,   

  Wtedy 

Przytulić się do taty muszę szybko, 

Tatuś nazwie mnie jak zwykle - 

- Srebrną rybką, 

Pożartuje, w nos da pstryczka i pomoże. 

  Rower jedzie 

  Kasza pyszna, 

  A deszczyk? 

Niech pada sobie na dworze, 

Kiedy zła wracam z podwórka,  

Bo w rajstopkach dziurka, 

Gdy mnie pani w szkole zgani, 

To co robię? Też pytanie! 

 Wtedy 

Przytulić się do taty muszę, 



W sukience ukryć buzię beksy brzydką, 

Razem z tatą zaszyjemy wstrętną dziurę, 

A od jutra siedzieć w szkole w ławce murem! 

  Przytulić się do taty  

Najpewniejszy to ratunek i pociecha,  

A smutek i zmartwienie w mig ucieka! 

 

3. Podkreślanie w wierszu poznanych części mowy. 

4. Tworzenie rodziny wyrazy - tata. 

5. Zapisz w zeszycie do polskiego dzisiejszą datę 

W klasie 23.VI.2020r. 

Dzisiaj „Święto - TATY! 

6. W poniższym kwadracie wykonaj portret swojego taty. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7. Zapisz w zeszycie i dokończ zdania: 

 Mój tata najlepiej uwielbia jeść zupę ………………………… 

 Hobby mojego taty to ………………………………………… 

 Kraj, o którym marzy, aby tam pojechać i zwiedzić go to ………………………………….. 

 Najczęściej noszony kolor ubrań mojego taty to ……………………………………… 

 Gdy tata jest zadowolony to śmieją mu się oczy w kolorze …………………………….. 

MATEMATYKA 



1. Ułóż i zapisz w zeszycie do matematyki zadanie z treścią na temat prezentu dla taty w 

dniu jego święta. 

Masz do dyspozycji banknot 100 zł. idziesz do sklepu i kupujesz prezent tak, aby 

zostało Ci troszkę reszty z zakupu.  

Zapisz w zeszycie:   

     Zadanie 

    - treść, 

  - pytanie, 

- działanie, 

 - odpowiedź. 
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MATEMATYKA 

1. Wykonaj zadanie 1 s. 88. 

 

J. POLSKI 

1. Przeczytaj wiersz „Wakacyjny letni czas” – karta ksero. 

2. Powiedz, po co – według poetki – są wakacje. 

3. Odszukaj fragment zawierający wakacyjne pytania. Przeczytaj z odpowiednią intonacją i 

spróbuj na nie ustnie odpowiedzieć. 

4. W zeszycie od polskiego zapisz datę: 

W klasie 24.VI.2020r. 

Pod datą zapisz: 

Wakacyjne rady: 

(przepisz z karty pracy same rady znajdujące się obok rysunków) 

5. Następnie wykonaj kartę pracy kolorując rysunki jako ćwiczenie ręki oraz zapisz powstałe 

hasło z karty pracy ćw. 5. Hasło zapisz kolorem zielonym w zeszycie. 

 



 



 

 

 



 


