04.06. – 09.06.2020r.
Temat dnia: Chcemy, by świat był szczęśliwy. Moje królestwo.
1. Przeczytaj wiersz E.Skarżyńskiej „Drzewo pokoju”, podr. str.62,63
Napisz w zeszycie 5 zdań o tym, co należy zmienić na świecie, aby wszystkie
dzieci były szczęśliwe.
2. Przepisz fragment wiersza, który podoba ci się najbardziej i uzasadnij wybór –
k.p. ćw. 1 str. 44.
3. Wykonaj w k.p. ćw. 2,3,4 str.44, 45.
4. Zapoznaj się z frag. książki J.Korczaka „Król Maciuś Pierwszy” – podr. str.65,
66, 67.
5. Uzupełnij w k.p. ćw. 1,2,4,5,6,7 str. 46, 47.
6. Powtórzenie – dodawanie i odejmowanie w zakresie 1000 - k.m. ćw.1-9
str.34,35.
7. Poćwicz przy piosence „Duży i mały skok”:
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M

Temat dnia: Prawa dziecka.
1. Powtórzenie – mnożenie i dzielenie w zakresie 1000 – k.m. str. 36,37,38.
2. Przypomnij sobie przyglądając się ilustracji jakie prawa ma każde dziecko:

3. Obejrzyj prezentację o prawach dziecka:
4. https://www.youtube.com/watch?v=hbfLxqiefqw
5. Wybierz z prezentacji prawo przysługujące dzieciom i narysuj na kartonie pracę
plastyczną do wybranego prawa.
6. Wysłuchaj piosenki „Piosenka o Prawach Dziecka”:
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
7. Wykonaj w k.p. ćw. 2 i 3 str. 48,49.
8. W celu utrwalenia pisowni wyrazów ze zmiękczeniami wykonaj w ćw.
„Ortografia” od str. 54 do 60.
9. Pamiętaj o codziennych ćwiczeniach i pobaw się z piłką w domu:
https://www.youtube.com/watch?v=CyJ76HFeIEo

Temat dnia: Jak dbać o piękny uśmiech. Zabawy z tatą.
1. Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 70, 71 i wymień 3 zasady, które
należy stosować, aby twoje zęby były zdrowe i mocne. Pamiętaj o
przestrzeganiu tych zasad.
2. Uzupełnij w k.p. ćw. 1,2,3,4 str. 50, 51.
3. Zrób to sam: wykonaj pracę plast.-techn. „Wesoła postać” k.p. str.53
4. Wysłuchaj piosenki „Mój świat”
https://www.youtube.com/watch?v=HDDgu3RVfA0
Spróbuj zaśpiewać razem z wykonawcą – tekst piosenki w k.p. str. 94.
5. Wykonaj w k.p.ćw. 1-5 str.54, 55.
6. Powtórzenie własności działań na liczbach

Pamiętając o tych zasadach uzupełnij działania w k.m. ćw. 5,6,7,8 str. 39.
Poćwicz rozwiązywanie zadań tekstowych k.m. str. 40, 41.
7. Czekając na słoneczną pogodę nie zapominaj o ćwiczeniach w domu.
Dzisiaj zajęcia ogólnorozwojowe z ręcznikiem:
https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4&t=17s

