
Temat 28 ( 8 maja): Czekoladowy raj. 

Cel i opis zajęć:  

Poznasz dwuznak „Cz, cz” oraz poćwiczysz jego pisownię. 

Poćwiczysz piękne czytanie. 

Poznasz ciekawostki dotyczące czekolady.  

Pokolorujesz zakodowany obrazek. 

Wykonasz zadania tekstowe. 

Zadania do wykonania : 

1. Rozwiąż rebus. 

 
Co słyszysz na początku wyrazu czekolada?  

„Cz” to jest dwuznak, składa się z literki „c”+„z”. Słyszymy jedną głoskę „Cz”, a 

piszemy dwie litery „c”+”z”. 

Policz z ilu sylab, głosek oraz liter składa się wyraz czekolada.  

Zapisz w zeszycie według wzoru: 

Czekolada – sylaby ….. 

       głoski ….. 

       litery ….. 

 

2. Przeczytaj czytankę z Podręcznika s. 10 oraz obejrzyj ilustrację s. 10 i 11. Następnie 

odpowiedz na pytania 3,4 i 5 s. 11. 

3. Tropiciele wiedzy przeczytaj informacje w Podręczniku s. 12 oraz odpowiedz na 

pytanie 2 s. 12. 

Dla chętnych filmik o czekoladzie - 

https://www.youtube.com/watch?v=oAjB4Udr6UM 

4. Wykonaj w Kartach ćwiczeń ćw. 3 i 4 s. 13  oraz 7 ,8 i 9 s. 15  

5. Wszystkie wyrazy z „cz” z ćw. 9  s. 15 z Kart ćwiczeń podziel na sylaby, głoski i 

litery. Zapisz je w zeszycie według wzoru. Wyślij zdjęcie swojej Pani , do 12 maja. 

Jest to obowiązkowa praca na ocenę. 

Wyraz  Liczba sylab Liczba głosek  Liczba liter  

Czarek  2 5 6 

    

Pamiętaj ! Litery widzę i piszę, a głoski wymawiam i słyszę. 

6. Spróbuj potańczyć https://www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg. Możesz do 

zabawy zaprosić rodzeństwo i rodziców. Im więcej osób, tym lepsza zabawa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oAjB4Udr6UM
https://www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg


7. W Kartach matematycznych na s. 12 znajduje się Plan, przyjrzyj mu się uważnie. 

Następnie wykonaj zadanie 1, 2 i 3 s. 12 oraz zad. 4 s. 13. 

 

Obowiązkowa praca do sprawdzenia przez nauczyciela:  

Wyślij zdjęcie tabelki z punktu 5, do 12 maja. 

Materiały: Podręcznik, Karty ćwiczeń cz. 5, Karty matematyczne cz. 5 , prezentacja, zeszyt 

do polskiego, Internet. 

Zadania rozszerzające ( dla chętnych):  

 W Kartach matematycznych zrób zadanie 6 s. 15. 

  W Kartach ćwiczeń wykonaj ćwiczenia ze s. 12 i 14 

 

 

 


