
Temat 2:  Ptaki wracają. 

Cel i opis zajęć: 

Nauczysz się rozpoznawać  ptaki  przylatujące do Polski  na wiosnę. 

Rozwiążesz zagadki. 

Wysłuchasz utworu muzycznego. 

Uzupełnisz brakujące liczby na linijce. 

Samodzielnie zmierzysz i zapiszesz długość różnych przedmiotów i odcinków. 

Wykonasz działania na dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 

Zastosujesz w praktyce terminy: najdłuższy, najkrótszy. 

 

     Zadania do wykonania: 

 

1. Przeczytaj zagadkę, następnie zapisz odpowiedź. 

                         

Zagadki 

Przybył z ciepłych krajów w czerwonych trzewikach. 

Gdy ujrzy go żabka, do wody umyka. 

 

……………………………………… 

 

Czarno-biały ptaszek lubi domy nasze. 

Przy oknie, na ścianie muruje mieszkanie 

z gliny, z własnej śliny, bez młotka i kielni, 

jak ten murarz dzielny. 

 

…………………………………………….. 

 

- Obejrzyj filmik Ptaki przylatujące do Polski na wiosnę . 

 https://www.youtube.com/watch?v=Wy3ZcEOhlfo

Następnie wykonaj ćwiczenia w Kartach Ćwiczeń: Ćw.1 i 2 s.34  i 3,4 s.35 

2. Wysłuchaj utworu Antonio Vivaldi - Cztery Pory Roku - Wiosna cz. I 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o 

 

3. Uczniowie klas pierwszych! 

Waszym zadaniem na dzisiaj będzie praca z linijką, będziecie mierzyć, porównywać i 

zapisywać pomiary. 

Na początek zróbcie zadanie 3 na str. 28 w ćwiczeniach matematycznych, 

a następnie zadanie 2 na str. 27, zad. 4,5 na str. 28 oraz 6 na str. 29. 

Materiały: podręcznik cz. 4, karty ćwiczeń cz.4, karty matematyczne cz. 4, linijka, karty 

pracy 1 i 2, Internet. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wy3ZcEOhlfo
https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o


Zadania rozszerzające (dla chętnych): 

Karty pracy możesz wydrukować lub wykonać w zeszycie. 

Karta pracy nr 1 Przeczytaj polecenia i wykonaj. 

 



Karta pracy nr 2 

1.Zmierz linijką 3 różne przedmioty w swoim otoczeniu (np. zeszyt, książka, ołówek) i zapisz 

wyniki pomiarów w zeszycie. 

  

2.Zosia zmierzyła trzy tasiemki: 

 

 

 

 

 

 

 

3.Gdyby Zosia chciała ułożyć tasiemki od najdłuższej do najkrótszej to ułożyłaby je w 

kolejności: 

  czerwona, zielona, żółta          czerwona, żółta, zielona       zielona, żółta, czerwona 

 

4. O ile centymetrów jest dłuższa tasiemka żółta od zielonej? Wykonaj działanie. 

 

  o 11 cm     o 3 cm      o 6 cm 

działanie: ………………………………………………………………….. 

5.Ile łącznie mierzą tasiemki zielona i żółta? 

 
 

 

 

 

 

Odpowiedź: 

zieloną, czerwoną, i żółtą,  

a wyniki pomiarów zapisała w tabelce.  

Która tasiemka była najkrótsza? 

 

 

zielona   czerwona  żółta 

 

Tasiemki 

zielona czerwona żółta 

8 cm 18 cm 11cm 

Obliczenia: 

 

 

 



6.Do ozdobienia sukienki Zosia użyła 11 cm tasiemki czerwonej. Ile jeszcze zostało jej tej 

tasiemki? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Odpowiedź: 


