
Zadania dla uczniów kl. I na XI tydzień nauki (25 – 29 maja 2020)

Poniedziałek - „Wspaniałych rodziców mam”

1. Trening dla rodziców z dziećmi:

https://www.youtube.com/watch?v=OcOlysQ7HZE 

2. Przeczytaj lub poproś rodziców o przeczytanie inscenizacji pt.: „Dzieci czwórka i
laurka” w podręczniku na str. 30 – 31 a następnie odpowiedz na pytania:

• Ile dzieci miała mama? Ilu synów, a ile córek?
• O czym zapomniały dzieci?
• Co dzieci postanowiły podarować mamie?
• Kto złożył życzenia mamie?

3. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 1 i 2 / 30.

4.  Dzisiaj  poznasz  jednostkę  pojemności  –  litr.  Zapoznaj  się  z  informacjami  w
podręczniku na str. 82, a następnie wykonaj ćw. 1 / 28 w kartach matematycznych.

5.  Wysłuchaj  piosenki  pt.:  „Moja  wesoła  rodzinka”  -  nagrania  znajdziesz  w
załącznikach . Jeśli możesz, naucz się tekstu piosenki, który znajduje się na str. 85 w
kartach polonistycznych.

Wtorek - „Święto Mamy”

1. Dzisiaj zaśpiewaj swojej mamie piosenkę, której uczyliśmy się w zerówce:

https://www.youtube.com/watch?v=PUKVc5rddaA 

2. Wykonaj laurkę dla mamy – możesz skorzystać z przygotowanych wzorów.

3. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 3 i 5 / 31. Dla chętnych ćw. 4 / 31.

4. Poćwicz czytanie w kartach polonistycznych na str. 78 - „Czytam sam”.

5. W kartach matematycznych wykonaj ćw. 2 i 3 / 29.

Środa - „Jesteśmy uczniami”

1. Trening z mamą:   https://www.youtube.com/watch?v=CLFyVB_I0YU 

https://www.youtube.com/watch?v=OcOlysQ7HZE
https://www.youtube.com/watch?v=CLFyVB_I0YU
https://www.youtube.com/watch?v=PUKVc5rddaA


2. Przeczytaj czytankę na str. 34 i odpowiedz na pytania zamieszczone pod tekstem.

3. Wyszukaj  na str. 34 – 35 wyrazy, które zawierają dwuznak „dż”. Podziel je na
sylaby i głoski. Zrób to tak, jak w poniższej animacji:

https://vimeo.com/412248518/c487db2770  

4. Zobacz, jak piszemy dwuznak „dż”, „Dż”,

https://vimeo.com/412245047/079cd6d7f9

 a następnie napisz go w kartach polonistycznych na str. 33 w ćw. 4.

5. Jaki powinien być uczeń? - przeczytaj wyrazy w ramkach ćw. 5 / 33, pokoloruj
właściwe ramki – karty polonistyczne, a następnie wykonaj w zeszycie ćw. 6 / 33.

6. W kartach matematycznych wykonaj dowolne ćw. ze str. 30 – 31.

Czwartek - „Jesteśmy koleżeńscy”

1.  Wysłuchaj  nagrania  tekstu  pt.:  „Egoista”  -  znajdziesz  je  w  załączniku.  Tekst
znajduje się także w podręczniku n a str. 36 – 37.

2. Na podstawie wysłuchanego tekstu odpowiedz na pytania:

• Dlaczego Paulina nie mogła chodzić do szkoły?
• Kto nosił lekcje Paulinie?
• Jaką pracę domową zadała pani?
• Dlaczego dzieci nie chciały zanieść Paulinie lekcji?
• Jak myślisz, dlaczego Paulina zmieniła się,  gdy dzieci zaczęły przynosić jej

lekcje?

3.  Wykonaj  dowolne  ćw.  ze  str.  34  oraz  4  /  35  w  kartach  polonistycznych.  Dla
chętnych 5 / 35.

Empatia  – zdolność  dostrzegania,  rozumienia  i  podzielania  przeżyć  innych  osób,
pomaga być wrażliwym na przeżycia innych ludzi.

4. W kartach matematycznych wykonaj ćw. 1 / 32 – 33.

https://vimeo.com/412245047/079cd6d7f9
https://vimeo.com/412248518/c487db2770


5.  Zachęcam  do  czytania  dodatkowych  tekstów  elementarzowych  w  kartach
matematycznych na str. 83, 84.

Piątek - „Mali przedsiębiorcy”

1. Dzieciaki naśladują zwierzaki:    https://www.youtube.com/watch?v=NeLnIzpByX8 

2. Obejrzyj ilustrację i przeczytaj czytankę pt.: „Mali przedsiębiorcy” w podręczniku
na str. 38. Odpowiedz na pytania pod tekstem.

3. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 6 / 36, a następnie na podstawie zdań z
tego ćwiczenia uzupełnij naklejki pod obrazkami w ćw. 7 / 37.

ZADANIE DODATKOWE (dla  chętnych)  –  Wykonaj  pracę  plastyczną
wybraną  przez  siebie  techniką  na  dowolny  temat  z  przeznaczeniem na
aukcję „Mali przedsiębiorcy”.

Teksty do przepisywania oraz pisania z pamięci i ze słuchu

Dzisiaj był piękny dzień.

Na niebie świeciło słońce.

Kasia poszła z kociątkiem na łąkę.

Basia i Zosia pojechały z mamą na leśną wycieczkę.

W lesie spotkały Grzesia i Stasia.

Wszyscy usiedli pod drzewem i zjedli śniadanie.

https://www.youtube.com/watch?v=NeLnIzpByX8


     

      PORTRET MOJEJ MAMY






