ZADANIA DOMOWE DLA UCZNIÓW KLASY 1 B – cz. 3
(do wykonania na 26.03.2020)

Edukacja polonistyczna:
1. Przeczytaj zdania i zapisz je starannie w zeszycie:
Mama Marty gotuje zupę pomidorową.
Kotek Janka bawi się motkiem.
Kto dokarmia ptaki w ogrodzie?
Kubuś i Jaś jadą z babcią do Krakowa.
Kiedy zakwitną krokusy?
Staś narysował ślicznego ślimaka.
Marysia namalowała pięknego misia.
2. Przepisz wyrazy do zeszytu. Podkreśl niebieskim kolorem nazwy ludzi,
żółtym kolorem nazwy zwierząt, zielonym – nazwy roślin i czerwonym nazwy rzeczy.

kot

tulipan

pielęgniarka

komputer

kucharka

hipopotam

pies

kredki

krokus

biedronka

marchew

piłka
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dąb
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3. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy, które się rymują. Zapisz je
w zeszycie.
kotek
pralka
bańka
dynia
koza

- …………………
- ………………….
- ………………….
- ………………….
- ………………….

chmura - …………………
mucha - …………………
lody - …………………
konik - …………………
torba - …………………

Edukacja matematyczna:
1. W zeszycie do matematyki wykonaj następujące działania.
3+4+3=
7+1+1=
9+1+0=
5+3+1=
3+5+2=
8–2–3=
10 – 5 – 5 =
8–7–1=
9–2–2=
5–1–2=
2. Poproś rodziców o przeczytanie treści zadań i rozwiąż je w zeszycie.
Zadanie 1
Jurek i Franek zbierają modele samolotów. Jurek ma 4 modele, a Franek o 2
modele więcej. Ile modeli ma Franek? Ile modeli samolotów mają razem
chłopcy?
Zadanie 2
W pokoju Matyldy stoi regał z książkami. Na pierwszej półce jest 5 książek,
na drugiej 3, na trzeciej 2 książki. Ile wszystkich książek ma Matylda?
Zadanie 3
Kasia kupiła 10 koralików. Po drodze do domu zgubiła 3 koraliki. Ile koralików
zostało Kasi?
Zadanie 4
Tomek wyszedł na podwórko o godzinie 9.00. O godzinie 12.00 wrócił do domu
na obiad. Jak długo Tomek przebywał na dworze?
Zadanie 5
Uczniowie klasy 1 b poszli do kina na film. Seans rozpoczął się o godzinie
10.00 i trwał 2 godziny. O której godzinie skończył się film?
3. WYKONAJ KARTĘ PRACY – ZEGARY.

