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Witajcie Pierwszaki w kolejnym tygodniu nauki! 

 

Temat: Wiosna w pełni! 

 

1. Jeśli potrafisz to przeczytaj poniższy tekst, a jeśli nie to poproś rodzica. 

 

 

Rafał Witek 

Tajemnica zaginionej książki 
 

Dzieci z klasy bardzo lubią, kiedy pani Hania im czyta. I ja też bardzo to lubię. 

Jest jak prawdziwa aktorka, potrafi nawet zmieniać głosy! Dziś na koniec zajęć też chciała 

nam poczytać, ale okazało się, że… 

– Książka zniknęła – powiedziała pani Hania zmartwionym głosem. – Jeszcze wczoraj leżała 

na regale pod ścianą. Czy ktoś ją widział? 

Wszyscy zaczęli rozglądać się po sali. Jedni sprawdzali na podłodze, inni na parapetach i za 

zasłonkami, a ja wypatrywałam książki z lotu ptaka. Tylko Maciek i Kuba nie szukali. 

Siedzieli w swojej ławce i byli czerwoni jak pomidory. 

– Książka… jest za regałem – wydukał w końcu Maciek. – Wczoraj się ganialiśmy 

z Kubą i ją potrąciliśmy, i ona tam spadła, a my nie umieliśmy jej wyjąć. 

– No to zagadka rozwiązana! Gratuluję! – uśmiechnęła się pani Hania. 

– Czego nam pani gratuluje? – zdziwił się Maciek. – Przecież nabroiliśmy! 

– Nabroić się zdarza każdemu – powiedziała pani, – ale żeby się do tego 

przyznać, potrzeba odwagi... Mam nawet pomysł, jak tę sytuację wykorzystać. 

– Jak? – zaciekawili się chłopcy. 

– Kiedy pan woźny pomoże nam odsunąć regał, to najpierw wyjmiemy książkę, a potem… 

wytrzemy kurz i uporządkujemy klasową biblioteczkę. Maj to świetna pora na wiosenne 

porządki! Prawda, chłopaki? 

 

 

2. Odpowiedz ustnie na pytania. 

 

1) Co się przytrafiło Maćkowi i Kubie pewnego dnia w szkole? 

2) Dlaczego pani nie okazała chłopcom niezadowolenia, tylko ich pochwaliła? 

3) Co to jest odwaga?  
 

 

Odwaga to siła, która jest w nas i która pozwala nam dzielnie się zachować w trudnej albo 

niebezpiecznej sytuacji, zrobić coś mimo ryzyka lub strachu. Na przykład wyrazić własne 

zdanie, wstawić się za kimś słabszym, przyznać się do winy. 

Wszyscy, na co dzień możemy wykazywać się odwagą. Każdy czasami się boi. Odwaga 

polega na pokonywaniu tego strachu. 

 

3. Spróbuj rozwiązać problem przez wczuwanie się w sytuacje innych. Jak byś się 

zachował/ zachowała? 

1) Widzisz, jak koleżanka przepisuje zadanie domowe od innego dziecka, a potem 

oświadcza nauczycielowi, że przygotowała je samodzielnie w domu. 



2) Adam zgubił w drodze do szkoły dawno nieużywany, pamiątkowy zegarek taty. Boi 

się powiedzieć o tym w domu. Jak postąpilibyście na jego miejscu? 

3) Dwaj chłopcy z III klasy dokuczają małemu Stasiowi z klasy I, który z tego powodu 

boi się wychodzić z klasy podczas przerw. Ostatnio zabrali mu drugie śniadanie. Co 

zrobiłabyś/zrobiłbyś na miejscu Stasia? 

4) Widziałaś/widziałeś, jak chłopcy wrzucili do plecaka jednej z koleżanek ślimaka. 

Uznali to za świetną zabawę, a ty wiesz, jak ona dba o swoje rzeczy, a na dodatek 

trochę brzydzi się ślimaków. Co powinien zrobić świadek tego zdarzenia? 

 

4. Ćwiczenia str. 13 i 14. 

 

 

 

 

Temat: Ćwiczenia w mierzeniu 

 

 

 

   
 

 

 

1. Proszę ustaw swoich domowników od najniższego do najwyższego i zapisz  

w zeszycie swoje obserwacje. 

2. Ćwiczenia w praktycznym mierzeniu. Za pomocą linijki zmierz 3 różne kredki, 

narysuj je w zeszycie i napisz ile każda ma centymetrów ( jeżeli nie pamiętasz skrótu 

jakiego używaliśmy to przypominam cm ). Prześlij do sprawdzenia. 

 

3. Ćwiczenia str. 43. 

 
 

 

 

 


