KLASA I Edukacja wczesnoszkolna
Zadania do wykonania w terminie od 11 maja do 15 maja 2020r.
W tym tygodniu:
- piszecie kaligraficznie sylaby, wyrazy, zdania z dwuznakami Dz, dz, Dż, dż
- czytacie i piszecie z nimi wyrazy i zdania
- dzielicie dowolne wyrazy na sylaby, zdania – na wyrazy, tekst – na zdania
- odczytujecie z plakatu teatralnego potrzebne informacje
- przepisujecie wyrazy i zdania, poprawnie łączycie litery, stosujecie właściwe
odstępy między wyrazami, pamiętacie o kropce na końcu zdania
- oglądacie ilustracje i czytacie ze zrozumieniem podpisy do nich (podręcznik
polonistyczno – społeczny cz.2 str. 56-57)
- wskazujecie na mapie Polski Bałtyk – Morze Bałtyckie i góry Tatry
- odczytujecie z mapy nazwy miast
- zapamiętujecie, że kolor zielony na mapie oznacza niziny, kolor żółty to wyżyny,
kolor pomarańczowy, czerwony i brązowy to góry, kolor niebieski to wody –
morza, rzeki, jeziora
- wskazujecie na mapie niziny, wyżyny
- potraficie pięknie czytać teksty utworzone z poznanych liter
- właściwie posługujecie się linijką
- odczytujecie i zapisujecie wyniki pomiarów
- obliczacie długości tras (ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze cz.2 str. 48)
- rysujecie linie o podanej długości
- rozwiązujecie zadania tekstowe
- staracie się zrozumieć pojęcia: pożyczka, rata (co to jest dług i jak można go
spłacić)
- układacie zadania do ilustracji
- dodajecie i odejmujecie w poznanym zakresie liczbowym
- uzupełniacie brakujące liczby w ciągu liczbowym
- wykonujecie obliczenia pieniężne
- dodajecie i odejmujecie z przekraczaniem progu dziesiątkowego w zakresie 20
- dodajecie i odejmujecie w zakresie 30 bez przekraczania progu dziesiątkowego
- oglądacie na YOU TUBE filmiki:
Jak powstaje spektakl teatralny?
Idziemy do teatru – TVP VOD (Kot Budzik wybiera się do teatru)
Jak odszukać filmiki?
Proszę wpisać w Google: Jak powstaje spektakl teatralny? (pierwsza pozycja)
Proszę wpisać w Google: Idziemy do teatru Budzik (pierwsza pozycja)
Zachęcam również (w wolnej chwili, nie jest to obowiązek) do odwiedzania strony
SZALONELICZBY.PL dla klasy I:
Proszę wpisać w Google: SZALONELICZBY.PL dla klasy I (Poznajemy liczby.
Świat wokół nas. Dodawanie i odejmowanie.)

To świetna zabawa i przy okazji ćwiczenie logicznego myślenia oraz obliczeń
pamięciowych.
Podręcznik matematyczno – przyrodniczy cz. 2 od str. 52 do 55.
Zadanie 1 str. 52 i 53 omawiacie ustnie.
Zadanie 1 i 2 str. 54 oraz 1 i 2 str. 55 rozwiązujecie ustnie.
Zadanie 4 str. 54 i zadanie 3 str. 55 rozwiązujecie pisemnie w zeszycie pod starannie
wykonanym szlaczkiem.
Ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze cz. 2 od str. 48 do 51.
Do sprawdzenia i oceny proszę przesłać tylko zadania 1 str. 48 oraz 1, 2, 3 i 4 str.
51. Dziękuję.
Podręcznik polonistyczno – społeczny cz. 2 od str. 56 do 61.
Proszę czytać codziennie teksty i zdania, które znajdują się na str. od 56 do 61.
Proszę do oceny przysłać nagrania czytanych przez dziecko tekstów ze str. 58 i
str. 60. Dziękuję.
Ćwiczenia polonistyczno – społeczne cz. 2 od str. 56 do 61.
Proszę pamiętać, że zdanie rozpoczynamy wyrazem wielką literą i kończymy kropką
– zadanie 1 str. 57.
Do sprawdzenia i oceny proszę przesłać zadania 1 i 2 str. 59 oraz 1 i 2 str. 61.
Dziękuję.
Oprócz tych poleceń, zadań będę umieszczała również karty pracy. Kto będzie
miał możliwość, proszę je wydrukować a następnie rozwiązać. Kto nie ma takiej
możliwości, proszę przepisać zadanie do odpowiedniego zeszytu (język polski lub
matematyka) i rozwiązać. Nie trzeba przesyłać do sprawdzenia!
POWODZENIA!

