
 ŚRODA  

1 kwietnia  

TEMAT DNIA: PRIMA APRILIS 



Tak jak pisałam na dzienniku.. 

DZIŚ SPRAWDZIAN z matematyki  

Kliknij w link poniżej i pobierz sprawdzian i klikaj 

zgodnie z instrukcją: 

http://view.genial.ly/5e823933a8bed70dad07126a

/interactive-image-1-kwietnia 
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Mam nadzieję, że 

udało mi się Cię 

nabrać na ten żart! 



Nasz plan dnia: 

1.Edukacja polonistyczna  

2.Edukacja matematyczna  

3.Edukacja muzyczna  



Dziś otrzymasz pewnie 

zadania z  

religii i j. angielskiego, 

 więc nie przemęczamy się z 

naszymi lekcjami … 

 



Cele na dziś: 

 Zrozumiesz pojęcie prima aprilis i zapamiętasz kiedy występuje ten dzień w 

kalendarzu  

 Rozpoznasz uczucia swoje i innych ludzi na podstawie czytanki  

 Rozwiążesz różne nietypowe zadania matematyczne 

  Stworzysz liczbę mnogą wyrazów, np. kot- koty i zdrobnienia wyrazów 

        kwiat-kwiatek  



  

 



Ed. matematyczna 
Wykonaj zadania z ćwiczeń na stronie 27 oraz 
zabaw się na www.learningapps.org  

 

Aplikacja pod nazwą : Dodawanie i odejmowanie 
liczb w zakresie 20 bez przekroczenia progu 
dziesiątkowego 

 

 

Kod QR:  

 

 

 

 

 

 

Dla chętnych na 6, bo działania są w zakresie 20: 

https://drive.google.com/file/d/19s4cU1OdVjLVNVBSJqOl023Lj
QeYAHKO/view?usp=sharing 
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Ed. polonistyczna  

  Otwórz podręcznik na str. 60-61 i wysłuchaj 

nagrania opowiadania  

„Prima aprilis” – kliknij na link i podążaj za tekstem 

czytanki: 

 

 https://drive.google.com/file/d/12OPJxM3YysR7fVwvkJi_8cym2aiYDSJX/vie

w?usp=sharing 
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Zastanów się … 

  Czy każdy żart jest 
odpowiedni?  

Czy ze wszystkiego 
można się śmiać? 

Kiedy żart może 
sprawić komuś 
przykrość? 

  Jak ty żartujesz 

 1. kwietnia? 



Ed. polonistyczna  
  Zapisz w zeszycie :      

 Nauczanie zdalne 1.04 

1 kwietnia to w kalendarzu prima aprilis czyli dzień 

oszukiwania kogoś dla żartu. Słowo prima oznacza 

pierwszy, a aprilis- oznacza kwiecień.  Żarty w tym dniu 

nie mogą nikogo zranić i powodować utraty zdrowia.  

 

 

 Wykonaj ćwiczenie 1 i 2  z podręcznika ze str. 62. 

  Wykonaj ćwiczenia 1,2,3,4,5, ze strony 42-43 w 
ćwiczeniach.  

 

  DLA CHĘTNYCH na 6 – pobierz kartę pracy: 

 

https://drive.google.com/file/d/1oAht61KGUihIlDAaew2zoCiToft7MD8a/view
?usp=sharing 
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Ed. muzyczna  

  Kliknij w link i posłuchaj wiosennej 

piosenki : 

 https://youtu.be/iN6YfhyeZhs 

  

Pomyśl o jakich zwiastunach wiosny jest 

mowa w piosence … 

Spróbuj nauczyć się refrenu 
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Do wysłania dzisiaj są tylko zadania 

dla chętnych- jeśli ktoś chce zrobić.  

  Jeśli dziecko ma życzenie przeczytać 

czytankę i nagrać się – bardzo proszę – 

ale nie zadaję jej dla wszystkich!  
 



Dziękuję za 

współpracę 

i do jutra! 


