KLASA I Edukacja wczesnoszkolna
Zadania do wykonania w terminie 15 czerwca i 19 czerwca 2020r.
W tym tygodniu:
- utrwalacie sobie, jaka jest różnica między głoską a literą, sylabą, wyrazem i
zdaniem
- nazywacie i wymieniacie wszystkie litery alfabetu zgodnie z ich kolejnością
- układacie zdania
- przypominacie sobie zasady zachowania w lesie, nad wodą, na basenie, w górach
- rozwiązujecie zadania tekstowe
- wykonujecie powtórzeniowe obliczenia zegarowe, wagowe, kalendarzowe oraz
pieniężne
- liczycie w poznanym zakresie liczbowym
- utrwalacie pojęcie 1 litra
- dodajecie i odejmujecie pełne dziesiątki w zakresie 100
- mierzycie wskazane odcinki drogi
- czytacie wiersze lub ich fragmenty
- potraficie opowiedzieć o tym, co przeczytaliście
- przepisujecie fragmenty tekstu, starając się zachować odpowiednie połączenia
literowe i wielkość liter
- odczytujecie dane z kalendarza
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. 73 do 75.
Zadanie 1, 2, 3 i 4 str. 73 rozwiązujecie ustnie.
Zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 str. 74 rozwiązujecie pisemnie w zeszycie pod starannie
wykonanym szlaczkiem.
Zadanie 1 i 2 str. 75 rozwiązujecie pisemnie w zeszycie.
Zadanie 3 str. 75 rozwiązujecie ustnie.
Ćwiczenia matematyczno – przyrodnicze cz. 2 od str. 70 do 71 oraz str. 80.
Podręcznik polonistyczno – społeczny cz. 2 od str. 77 do 78.
Ćwiczenia polonistyczno – społeczne cz. 2 od str. 76 do 77.

Ważna informacja!
Drodzy Rodzice z tego tygodnia nie trzeba przesyłać do oceny żadnych prac
pisemnych dzieci. Dziękuję.
Jeśli dzieci nie zdążą wykonać wszystkich zadań przeznaczonych na ten tydzień,
proszę zrobić je w następnym tygodniu. Nie trzeba się spieszyć!!!
Pozdrawiam i bardzo dziękuję za wielką pracę, którą wykonaliście Państwo w
ciągu tych kilku miesięcy.
Z wyrazami szacunku - Katarzyna Morawiak

