Drodzy Rodzice,
Przesyłam zadania do wykonania przez dzieci na kolejne pięć dni. Mam nadzieję, że te
przesłane na adresy e-mail, dzieci już zrobiły😊
Podczas wykonywania przez dzieci zadań domowych, proszę Państwa o wsparcie ich w tym
trudnym zmaganiu się z samodzielną nauką.
W miarę możliwości proszę zadbać o stałą porę nauki, przerwy w pracy i oczywiście miłą
atmosferę😉
Drodzy Uczniowie życzę powodzenia i pozdrawiam Was cieplutko😊😊😊

Czwartek
1. Poproś rodziców o przeczytanie Ci wiersza pt. „Żaba” – podręcznik
str.16
2. Zadaj rodzicom kilka pytań dotyczących wiersza.
3. Porozmawiaj z rodzicami na temat pracy lekarza.
4. Dowiedz się czym zajmuje się:
 Pediatra
 Okulista
 Laryngolog
 Stomatolog
 Weterynarz
5. Wykonaj ćwiczenia 1 – 4 str. 14 – 15 w karcie polonistycznej.
6. Poczytaj sobie, rodzeństwu, rodzicom – wybierz tekst, który chcesz z
podręcznika lub z karty pracy str. 101
7. Wykonaj zadania matematyczne w karcie str. 16 – 17
Zadania dodatkowe dla chętnych 😊
1.

ćwiczenia w
liczeniu.pdf

2. Przerysuj do zeszytu i zapisz działania. Możesz zrobić kilka wersji tego
zadania zmieniając liczby odpowiadające słoneczkom.

Piątek
1. Potrenuj czytanie – podręcznik str. 18 – 19.
 Odpowiedz na pytania do tekstu.
 Pamiętaj o udzielaniu odpowiedzi pełnym zdaniem😉
2. Wykonaj ćwiczenia 1 – 5 str. 16 – 17 w karcie polonistycznej.
3. Wykonaj zadania w karcie matematycznej str. 18 – 19
4. Wykonaj pracę plastyczną dowolną techniką na temat „Mój sposób na
spędzanie czasu podczas kwarantanny”. Po powrocie do szkoły przynieś
ją ze sobą. Dostaniesz ocenę. Pamiętaj o samodzielnym wykonaniu
pracy😉
Zadania dodatkowe dla chętnych 😊
1.

zadania
tekstowe1.pdf

2.

Karta-pracy.pdf

Poniedziałek
1. Poproś rodziców o przeczytanie Ci wiersza D. Wawiłow pt.
”Kałużyści” – podręcznik str. 20
 Odpowiedz na pytania zadane do wiersza. Pamiętaj o
udzielaniu odpowiedzi pełnym zdaniem😉
2. Pomyśl i powiedz, o czym należy pamiętać podczas zabaw.
 Porozmawiaj z rodzicami o zasadach, o których należy
pamiętać w trakcie zabaw.
 Pamiętaj o unikaniu kontaktów z obcymi osobami!!!
3. Poproś rodziców o przeczytanie wiersza pt. „Nieznajomym na
ulicy mówimy nie!”

 Porozmawiajcie na temat wiersza. Ułóż do niego kilka
pytań i odpowiedz na nie zgodnie z jego treścią.
4. Wykonaj ćwiczenia 1 – 4 str. 18 - 19 w karcie polonistycznej.
5. Wykonaj zadania w karcie matematycznej str. 20 – 21
Zadania dodatkowe dla chętnych 😊
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2.

Karta-pracy (3).pdf Zadania tekstowe.pdf

Wtorek
1. Wykreśl co drugą literę i odczytaj hasło.

ZRAMBIASWUA
2. Jakie są Twoje ulubione zabawy? – opowiedz o tym rodzicom.
3. Posłuchaj tekstu czytanego przez rodzica pt. „Zabawa” –
podręcznik str. 22,23.
4. Jak oceniłbyś/oceniłabyś bohaterów tekstu?
 Jak sądzisz, od czego zależy dobra zabawa? –
porozmawiaj z rodzicami, rodzeństwem.
5. Wykonaj ćwiczenia 1 – 5 str. 20 – 21w karcie polonistycznej.
 Naucz się opowiadać historyjki obrazkowej – karta 21
ćw. 4. Pamiętaj o wypowiadaniu się pełnymi
zdaniami😉
6. Wykonaj śmieszne kanapki – podpowiedź – karta str.23
Zadania dodatkowe dla chętnych 😊
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zadania
tekstowe2.pdf

Środa
1. Rozwiąż zagadki.
Z lodu uwalnia się rzeka
I ze snu budzą się drzewa,
Ptaki wracają z daleka,
Będą wić gniazda i śpiewać;
Sady zabielą się kwieciem…

Chodzi polem słonko
Po zielonym życie.
Nad polem, nad łąką
Śpiewa ktoś w błękicie.

Nie ma lepszej lotniczki
Ogon niczym nożyczki
Lepi gniazdo pod strzechą,
Jest dla ludzi pociechą,
W powietrzu toczy kółka,
Kto to taki?…

Gdy się schowa za chmury,
Świat się staje ponury.
A weselej na świecie,
Kiedy śmieje się z góry.
2. Opowiedz, jak przyroda zmienia się wraz z nadejściem
wiosny.
3. Przeczytaj teksty – podręcznik str. 24 – 25. Odpowiedz na
pytania dotyczące tekstów. Naucz się czytać wybranego.
4. Wykonaj marzannę według własnego pomysłu.
Możesz skorzystać z instrukcji w podręczniku str. 25. Po
powrocie do szkoły zabierz ją ze sobą. Dostaniesz ocenę.
5. Wykonaj ćwiczenia 1 – 5 str. 24 – 25 w karcie polonistycznej.

Zadania dodatkowe dla chętnych 😊

1. Ułóż wierszyk o wiośnie. Poproś rodziców o pomoc w jego
zapisaniu. Napisz go w zeszycie.
2. Wykonaj obliczenia. Możesz wydrukować tabelę i wkleić do
zeszytu lub jeśli wolisz przepisać przykłady do zeszytu.

