KLASA I Edukacja wczesnoszkolna
Zadania do wykonania w terminie od 1 czerwca do 5 czerwca 2020r.
W tym tygodniu:
- opowiadacie o zabawach dzieci na świecie na podstawie ilustracji w podręczniku,
- piszecie nazwy własne wielką literą,
- czytacie ze zrozumieniem,
- układacie wyrazy z podanych liter,
- uzupełniacie zdania wyrazami,
- wstawiacie na końcu zdania odpowiedni znak interpunkcyjny,
- planujecie trasę podróży na podstawie mapy,
- wymieniacie oznaki zbliżającej się burzy,
- wyjaśniacie, jak powinniśmy zachowywać się w czasie burzy w domu i na dworze,
- wymieniacie niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą burza,
- przeliczacie do 100 od podanej liczby,
- dodajecie dziesiątkami do 100,
- odejmujecie od 100 pełnymi dziesiątkami,
- liczycie dziesiątkami do 100 – dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści,
pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt, sto
- wykonujecie działania typu 45+3, 67-5
- rozwiązujecie zadania tekstowe,
- uzupełniacie liczby w ciągu liczbowym,
- porównujecie liczby, stosując znaki: <, >, =
- wykonujecie obliczenia zegarowe.
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. 64 do 67.
Zadanie 1 i 2 str. 64 i 65 omawiacie ustnie.
Zadanie 2 str. 66 rozwiązujecie pisemnie w zeszycie pod starannie wykonanym
szlaczkiem.
Zadanie 1 str. 67 rozwiązujecie ustnie.
Zadanie 2 str. 67 rozwiązujecie pisemnie w zeszycie.
Ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze cz. 2 od str. 60 do 63.
Zadania 1 str. 60 nie rozwiązujecie.
Podręcznik polonistyczno – społeczny cz. 2 od str. 70 do 71.
Wykonujecie ustnie tylko zadania 1 i 2 str. 70.

Ćwiczenia polonistyczno – społeczne cz. 2 od str. 70 do 73.
Podaję informacje, z których można skorzystać podczas uzupełniania zdań
w zadaniu 1 str. 72 i 73.
Łódź – Muzeum Włókiennictwa, Palmiarnia Łódzka (można zobaczyć tam
egzotyczne rośliny)
Chęciny – Jaskinia Raj
Łańcut – Zamek Lubomirskich i Potockich, Storczykarnia
Zamość – kamienice i ratusz na rynku
Kraków – Zamek Królewski na Wawelu, Sukiennice, Bazylika Mariacka
Pieskowa Skała – zamek, Maczuga Herkulesa
Pszczyna – Sala Lustrzana na zamku
Opole – Zoo na wyspie Bolko
Wrocław – Rynek, Panorama Racławicka, Ostrów Tumski, Afrykarium
Gołuchów – zamek, Muzeum Leśnictwa
Biskupin – Muzeum Archeologiczne
Malbork – Zamek Krzyżacki
Gdańsk – Fontanna Neptuna, Żuraw, Muzeum II Wojny Światowej
Zwracamy uwagę dzieciom na pisownię nazw własnych wielką literą.
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!
KOCHANE PIERWSZACZKI,
Z OKAZJI DNIA DZIECKA ŻYCZĘ WAM MNÓSTWO RADOŚCI,
UŚMIECHU I DUŻO ZDROWIA. CAŁUSKI DLA WSZYSTKICH!!!

