KLASA I Edukacja wczesnoszkolna
Zadania do wykonania w terminie od 25 maja do 29 maja 2020r.
W tym tygodniu:
- nazywacie i wymieniacie prawa i obowiązki dziecka
- rozpoznajecie w tekście samogłoski
- czyta ze zrozumieniem proste teksty i krótkie wypowiedzi
- przepisujecie zdania, zachowując odpowiednie połączenia i wielkości liter
- udzielacie i zapisujecie odpowiedzi na pytania
- dopasowujecie informacje do zdjęć
- wymieniacie nazwy pór roku – wiosna, lato, jesień, zima
- potraficie wymienić charakterystyczne cechy pogody w poszczególnych porach
roku
- potraficie dopasować zabawy dzieci do pór roku
- odczytujecie miesiące wskazanej pory roku
- wymieniacie nazwy miesięcy i dni tygodnia
- odczytujecie godziny na zegarze
- dokonujecie prostych obliczeń zegarowych
- wykonujecie obliczenia kalendarzowe
- stosujecie pojęcia: jutro, pojutrze
- rozpoznajecie i nazywacie poznane figury geometryczne
- rozwiązujecie zadania tekstowe
- dodajecie i odejmujecie w poznanym zakresie liczbowym
- wskazujecie i rozróżniacie symbole narodowe Polski
- piszecie nazwy własne wielką literą
- układacie zadania tekstowe do podanych działań
- dodajecie i odejmujecie w zakresie 50 bez przekraczania progu dziesiątkowego
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. 60 do 63.
Zadanie 1 str. 60 i 61 omawiacie ustnie.
Zadanie 1, 2, 3, 4 i 5 str. 62 rozwiązujecie ustnie.
Zadanie 1, 2, 3 i 4 str. 63 rozwiązujecie pisemnie w zeszycie pod starannie
wykonanym szlaczkiem.
Ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze cz. 2 od str. 56 do 59.

Podręcznik polonistyczno – społeczny cz. 2 od str. 66 do 69.
Proszę czytać codziennie wiersz „My, dzieci”, który znajduje się na str. 66 oraz tekst
ze strony 68.
Proszę do oceny przysłać nagranie czytanego przez dziecko wiersza ze str. 66.
Dziękuję.
Ćwiczenia polonistyczno – społeczne cz. 2 od str. 66 do 69.
Drodzy Rodzice,
prześlę również na adresy e-mail dodatkowe karty pracy dotyczące Unii Europejskiej.
Każda karta zawiera rysunki charakterystycznych postaci, przedmiotów, rzeczy,
miejsc dla poszczególnych państw. Dzieci mogą je pokolorować. Nie trzeba odsyłać
do sprawdzenia!!!
Ważna informacja!
Drodzy Rodzice z tego tygodnia nie trzeba przesyłać do oceny żadnych prac
pisemnych dzieci. 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!
Ważna informacja dla Pierwszaczków!!!
We wtorek 26 maja obchodzimy piękne święto – dzień wszystkich Mam. Możecie
wyrazić swoją ogromną miłość ozdabiając laurkę i pisząc własnoręcznie
życzenia. Dwa wzory laurek prześlę na adresy e-mail.
Prezentuję treść życzeń, ale możecie również napisać swoje.
Tak trudno mi wyrazić
to, co w sercu czuję,
więc powiem jedno słowo –
Kochana Mamusiu: DZIĘKUJĘ!
Kocham Cię ………………….. (w miejsce kropek wpiszcie swoje imię)

