
14.04.20 Wtorek Co to są media? Poznajemy literę Ż 

 

 

Media – środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, radio, telewizja, 

Internet, a w szerszym znaczeniu także film, plakat, kino, książka. 

 

Rozwiąż zagadki i narysuj. 

 

 

Ma okładkę kolorową,  

w środku kartki z obrazkami  

oraz bajki, które mama  

tobie czyta wieczorami. 

 

 

W wierszu pana Tuwima 

było … ptasie. 

Wy go chętnie słuchacie 

i w domu i w klasie. 

 

Czy to film, czy teatr, czy mecz 

wszystko widzisz na szklanym ekranie. 

Taki przedmiot dobrze jest mieć, 

bo w nim każdy dla siebie program dostanie. 

 

 

Klawiatura plus monitor, w monitorze cuda! 

Gry i filmy, też piosenek posłuchać się uda.  

W biurach, w domach, w sklepach także, to narzędzie pracy. 

Lecz nie tylko – do zabawy też posłużyć może. 

 

 

Papierowa, pełna wieści, 

Których setki w sobie mieści. 

Ma też wersję w Internecie. 

O czym mowa? O ........ 

 

 

Dziś powszechne urządzenia, 

Kiedyś nie do pomyślenia 

Żeby ludzie z wielkiej dali, 

Przez coś z sobą rozmawiali. 

 

Odgadnięte wyrazy zaczynają się na literę: K, R, T, G. 

Poszukaj i wypowiedz inne wyrazy zaczynające się takimi literami. 

Wykonaj ćwiczenie 1( pierwszą część) str.3. 

 

Zastanów się i odpowiedz: Czy komputer może zastąpić prawdziwego kolegę? 

Lepiej mieć superkomputer, czy prawdziwego przyjaciela. 
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14.04.20 Wtorek  Żaba Żaneta 
 

 

Poproś Rodziców o przeczytanie wiersza A. Dziechciarczyk „Żaba” 

 

Jestem sobie zielona żabka 

Jedna łapka, druga łapka 

Wszystkich kończyn cztery 

Dobre mam maniery. 

 

Muzyczna jestem trochę 

Wiosną, na śpiew mam ochotę 

Zapraszam do posłuchania 

Mojego nad stawem kumkania 

 

Lubię słońce, lubię wodę 

Lubię skakać po przygodę 

Taka ze mnie skoczna żaba 

Co językiem wszystko zjada. 

 

Dzięki żabce mój mały 

Nie będą Cię komary kąsały 

Bo to mój przysmak wielki 

Tak jak muszek rój wielki. 

 

Pod ochroną dlatego 

Wszystkie żaby kolego 

Pamiętaj! Chcesz być cały 

Chroń żabki przyjacielu mały. 

 

Poszukaj w wierszu i podkreśl wyrazy: żaba, żabka, żaby. 

Głoskę, którą słyszysz i wypowiadasz na początku wyrazu zapisujemy literą Ż ż . 

Wykonaj ćwiczenia 1 i 2 str. 82. Wszystkie litery Ż ż  otocz niebieskim kółkiem. 

Potem naśladuj skaczącą żabkę oraz wolny chód żółwia. 

Wykonaj ćwiczenie 1 str. 4. Czytaj sylaby szybko jak skacząca żabka i wolno jak powolny 

żółw. 
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