
Drodzy rodzice,

uczniowie wykonują zadania samodzielnie, szczególnie Patryk Sz., Wojtek, 
Monika i Wiktor. Pozostali uczniowie mogą skorzystać z Państwa pomocy. 

 Zadania można wydrukować i gromadzić w teczce lub przepisać do specjalnie 
założonego zeszytu. Wszystkie zadania będę sprawdzała.

1. Ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej:

a) sklepu.   Mama  do  poszła

b) pies   szczeka.  głośno   Mój

c) kwitną   żonkile.  Wiosną

d)  jem   pyszną   Wieczorem   kolację.

e) W   oglądam  wolnym   czasie   telewizję.

2. Uzupełnij luki w tekście  wyrazami poniżej ( pod kreską). Przeczytaj tekst gdy 
juz będzie uzupełniony.

Przyroda ciągle się .....................   Większość tych zmian związana jest z 
porami.................

Po zimie przychodzi.................., po niej ................., potem jesień i 
znowu .....................

W naszym kraju wiosna trwa od.................. marca  do 21 ..................

Wiosną przyroda ............... się do życia. Słońce coraz wcześniej ..................  i 
coraz później

 ...................  Dzień staje coraz .................., a noc coraz........................

Temperatura ................. ..wzrasta. Na drzewach rozwijają się .............

Z ciepłych krajów przylatują do nas ptaki, są to : 
bociany, ..........................., ...................  i ....................



Zakwitają pierwsze wiosenne ...................: przebiśniegi, 
sasanki, ................., ..................  i kaczeńce.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
krokusy, budzi,  21,    wschodzi,   powietrza,  wiosna, czerwca,  zmienia, fiołki, 
dzikie gęsi, kwiaty, jaskółki, lato, krótsza, roku, zachodzi,  dłuższy, pąki, żurawie,
zima.

3. Połącz wyrazy w pary:

zielony                                                            niebo

duży                                                                humor                                                          

piękny                                                            kłopot

pogodne                                                        liść

zły                                                                   dzień

4. Oblicz (nie posługuj się kalkulatorem) i wstaw odpowiednie znaki (<, >, +):

10 + 8 ................. 15 + 2

12 + 3 ................... 17 - 2

8 - 4 ..................... 12 - 6

10 - 5 ................... 7 - 2

13 + 7 ................ 10 + 8

7 + 7 ................. 10 + 3



5. Oblicz i zapisz odpowiedź.

Kuba wybrał się na zakupy do sklepu spożywczego. Miał 20 zł. Kupił ciastka za 5 
zł, chleb za 3 zł, mleko za 4 zł i mleko za 2 zł. Ile pieniędzy wydał w sklepie 
Kuba? Czy wystarczyły mu pieniądze, które miał przy sobie?

......................................................................

......................................................................

Odp:........................................................................................................................

................................................................................................................................

6. Zapisz daty z wykorzystaniem cyrf rzymskich:

25. 07 ...................

10. 12 .....................

5 listopad .................

12. 08 .....................

03.10 ....................

16 styczeń....................

30. 03 .........................

14 marzec.................

19.06 .....................

07. 09 ......................

Pozdrawiam! Następne zadania pojawią się w środę. A. Jagiełło-Flejsierowicz


