
                           Zadania na 19 czerwca 
 
Witam Was kochani i zapraszam do wykonania zadań na dzień dzisiejszy. 
 
                               PIĘKNO ŻARTÓW. 
1.Witam Was 
Figle,śmiechy,kawały 
dzisiaj do nas zawitały. 
Śmiej się ze mną raz i dwa! 
Witaj,robiąc to co ja………(puszczam oczko) 
2.Radość ukryta w żartach  
  
Nauczyciel pyta dzieci w klasie:  
- Czy wiecie dzieci jaki ptak nie buduje gniazd? 
- Zgłasza się Jasio: Tak! To kukułka! 
- Nauczyciel: A czemu nie buduje? 
- Jasio: No bo mieszka w zegarach. 
 
Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły i krzyczy: 
- Mamo, mamo dzisiaj zrobiłem dobry uczynek. 
- No to mów. 
- Koledzy podłożyli pineskę szpicem do góry na krześle nauczyciela... już miał 
siadać kiedy ja odsunąłem krzesło… 
 
 
Jasio podaje sprzedawczyni na targu słoiczek i prosi o nalanie śmietany. 
- Płacisz złotówkę - mówi sprzedawczyni, podając pełny słoik. 
- Mamusia położyła pieniążki na dnie słoika… 
 
Na lekcji przyrody nauczycielka pyta: 
- Jasiu, co wiesz o jaskółkach? 
- To bardzo mądre ptaki. Odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny! 
 
- Mamo, ile jest w tubce pasty do zębów ? 
Nie mam pojęcia, synku. 
- A ja wiem! Od telewizora do kanapy! 
 
Mama pyta się Jasia: 
- Jasiu, jaki przedmiot w szkole najbardziej lubisz? 
- Dzwonek, mamo. 
 
Do Nowaków przyjechała w odwiedziny babcia: 



- Wnusiu, dobrze się chowasz? - pyta. 
- Staram się-wzdycha Pawełek. Ale mama i tak zawsze mnie znajdzie i wykąpie… 
 
- Mamusiu, czy mogę iść się pobawić? 
- Z tą dziurą w rajstopach? 
- Nie... Z tą Jolą z drugiego piętra. 
 
- Synku, przed godziną w szafce były dwa ciastka, teraz jest tylko jedno. Co się 
stało? 
- To nie moja wina. Było ciemno i nie zauważyłem tego drugiego. 
 
Pamiętaj,że możesz śmiać się z różnych zabawnych sytuacji,ale nigdy nie śmiej się  
z koleżanki,kolegi. 
 
Wyjaśnij jak rozumiesz przysłowie: 
 
  Z ŻARTAMI,JAK Z SOLĄ,NIE PRZESÓl,BO ZABOLĄ. 
 
3.Śmiech to zdrowie-wymyśl śmieszną historię i opowiedz najbliższym. 
4.Ułóż zagadkę,rebus i przedstaw najbliższym. 
 
5.Zadania różne -ćw.mat.przyr.s.66,67 lub w zeszycie. 

 
Tydzień ma…….dni. 

● Hania podczas wakacji będzie nad morzem od 2 lipca do 15 lipca 
włącznie.Otocz czerwonymi pętlami dni pobytu Hani nad morzem. 

Hania będzie nad morzem……..dni,czyli……..tygodnie. 
● Wojtek przyjedzie 11 lipca i spędzi nad morzem 7 dni.Otocz zielonymi pętlami 

dni pobytu Wojtka nad morzem. 
Wojtek wróci do domu…….lipca. 

● Dzieci spędzą wspólnie nad morzem…..dni. 



● Oblicz; 
13 + 5 + 2 =                 19 - 4 - 5 = 
16 + 2 +2 =                  20 - 6 - 3 = 

 
6.Dla chętnych-latawiec. 
https://www.youtube.com/watch?v=3viwlRkfhpo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jYUatTmjf9E 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Iah7mU-ZYF8 
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