
Piątek 17IV  

Język polski 

1.Posłuchaj wiersza pt. „ Leń”-  

 https://www.youtube.com/watch?v=yYrq-MQ5YEQ 

2.Naucz się z intonacją czytać  wiersz 

LEŃ 

autor wiersza: Jan Brzechwa 

Na tapczanie siedzi leń, 

Nic nie robi cały dzień. 

   "O, wypraszam to sobie! 

    Jak to? Ja nic nie robię? 

    A kto siedzi na tapczanie? 

    A kto zjadł pierwsze śniadanie? 

    A kto dzisiaj pluł i łapał? 

    A kto się w głowę podrapał? 

    A kto dziś zgubił kalosze? 

    O - o! Proszę!" 

Na tapczanie siedzi leń, 

Nic nie robi cały dzień. 

   "Przepraszam! A tranu nie piłem? 

    A uszu dzisiaj nie myłem? 

    A nie urwałem guzika? 

    A nie pokazałem języka? 

    A nie chodziłem się strzyc? 

https://www.youtube.com/watch?v=yYrq-MQ5YEQ


    To wszystko nazywa się nic?" 

Na tapczanie siedzi leń, 

Nic nie robi cały dzień. 

 

Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało, 

Nie odrobił lekcji, bo czasu miał za mało, 

Nie zasznurował trzewików, bo nie miał ochoty, 

Nie powiedział "dzień dobry", bo z tym za dużo roboty, 

Nie napoił  Azorka, bo za daleko jest woda, 

Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda. 

Miał zjeść kolację - tylko ustami mlasnął, 

Miał położyć się - nie zdążył - zasnął. 

Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził. 

Tak zmęczył się tym snem, że się obudził. 

 

3.Otwórz zeszyt   i wypisz skojarzenia z wyrazem leniuchować 

               W klasie 17IV 

         LENIUCHOWAĆ 

4. Wykonaj ćwiczeni1 str. 58 w ćwiczeniu polonistycznym 

5.Przeczytaj komiks w podręczniku polonistycznym str.30 i31. Ustnie 

odpowiedz na pytania str. 31. 

6. Wykonaj ćwiczeni2 str. 59 w ćwiczeniu polonistycznym. Wyrazy z zagadek 

wpisz do słowniczka, a   w zeszycie ułóż zdania z tymi wyrazami. 

7. Przepisz tekst dyktanda i wstaw prawidłowe literki- ( skopiuj i wklej w 

wyszukiwarkę)  dyktanda.online – rozwiąż dyktando Żółta Gromadka (klasa 2) 



A teraz przerwa- pospaceruj , napij się wody. 

Matematyka 

1. Otwórz podręcznik matematyczny str.35. Działania wpisz do zeszytu.                                                                                            

W klasie …. 

 

Zad.1s35 

 

Zad.2 s.35…. itd. 

2. Wykonaj zadania w Liczę str.55 

Muzyka 

1.Obejrzyj film i dowiedz się co to jest dynamika (  forte, piano)- 

https://www.youtube.com/watch?v=T3aETFjaVX8 

2. Otwórz karty muzyczne str.25 i wykonaj zadania. 

Zajęcia artystyczne 

1. Posłuchaj piosenkę pt. Sztorm- wesoła piosenka- 

https://www.youtube.com/watch?v=0YnafOI6Lwo 

2.  Wytęż swoją  wyobraźnię i kreatywność  .  Zabaw się w marynarza lub 

pirata . A potem  prześlij mi nagranie. 

Dla chętnych – wyrazy możesz napisać  w zeszycie 

https://wordwall.net/pl/resource/942853/polski/wyrazy-z-%c3%b3mno 

Szachy ( nie zapomnij zasad)- 

https://www.facebook.com/groups/2744721752438419/permalink/276441964

3801963/ 

Quiz ortograficzny - 

https://view.genial.ly/5e976e17682dd50db883d239/game-obrazkowy-quiz-

ortograficzny?fbclid=IwAR1zGHiElgO_eQlwCS0r0DjIxNJArZ57MBgagslM-

1QFilBIvv9_5CB3j4k 
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