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Witam Was w ostatni majowy tydzień nauki! 

 

Temat: Joanna Papuzińska ,,Nasza mama czarodziejka” 

 

1. W zeszłym tygodniu prosiłam Was abyście przeczytali lekturę, bo będziemy pracować 

na jej podstawie. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił to poniżej przesyłam link z lekturą. 

 

                https://docplayer.pl/18026235-Joanna-papuzinska-nasza-mama-czarodziejka.html          

 

2. Pamiętacie zapewne, że opowiadania w książce są w dużej mierze nierealne, 

fantastyczne. Świetnie to ujęliście na przesłanych do mnie przykładach, ale właśnie te 

wszystkie dziwne i niewiarygodne przygody są właśnie możliwe w świecie wróżek, 

czarodziejów, magicznych miejsc i przedmiotów. 

 

3. Praca z tekstem. Spróbujcie teraz w poszczególnych opowiadaniach poszukać 

odpowiedzi na poniższe pytania, zapisać je w zeszycie i przesłać do sprawdzenia do 

28 maja. 

1) ,,Jak nasza mama odczarowała wielkoluda” 

1. Co zrobiła mama, że wielkolud się zmniejszył? 

2. Jakim chłopcem był odczarowany wielkolud? 

 

2) ,,Jak nasza mama obroniła statek przed burzą” 

1. Co zrobiła mama z ciemną, brudną chmurką? 

 

3) ,,Jak nasza mama hodowała potwora” 

1. Kto wpadł do ogródka? 

2. Gdzie na końcu zamieszkał potwór? 

 

4) ,,Jak nasza mama szukała złodzieja” 

1. Kto skradł sośnie cień? 

2. Jak został zwrócony sośnie cień? 

 

5) ,,Czar dla mamy” 

1. O czym marzyła mama w dniu swoich imienin? 

            Dla chętnych – do wymienionych powyżej opowiadań wykonaj minimum po jednej 

ilustracji, złóż obrazki w całość jak książeczkę i prześlij do sprawdzenia do 28 maja. 

             

https://docplayer.pl/18026235-Joanna-papuzinska-nasza-mama-czarodziejka.html


Temat: Dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego 

 

1. Kochane dzieci, niektórzy z Was już dawno pytali mnie, kiedy będziemy mogli 

dodawać, np. 9 + 8 i pisać od razu wynik. 

Ja odpowiadałam, że musicie jeszcze chwilę poczekać, utrwalić sobie wszystko to, 

czego uczyliśmy się do tej pory. I właśnie ten wyczekiwany czas nadszedł, możecie 

teraz pokazać, na co Was stać w tej dziedzinie. 

 

2. Tak, bowiem dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego to nic innego jak 

zabawa w dopełnianie liczb do 10 oraz dodanie tego, co pozostało z liczby, z której 

zabraliśmy tyle, aby dopełnić pierwszą liczbę do pełnej dziesiątki np. 

 

9 + 8 = 9 + 1 + to co zostało czyli 7  ( tą, 1 bo tyle brakowało do 10 zabraliśmy             

z liczby 8 i dzięki temu nie mamy już 8 tylko to, co zostało po dopełnieniu, czyli 7)               

i teraz mamy taki zapis działania: 

9 + 8 = 9 + 1 + 7 = 10 + 7 = 17 

 

3. Dla lepszego zrozumienia obejrzyj jeszcze filmik 

            https://www.youtube.com/watch?v=_UvtEajM_hY      przekraczanie progu 

dziesiątkowego, dopełnienie do 10. 

4. Spróbuj teraz rozwiązać kilka działań i prześlij do sprawdzenia 

 

6 + 7 = 

8 + 8 = 

7 + 9 = 

5 + 6 = 

4 + 9 = 

 

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

