
 

Klasa 1  06.04-08.04.20r. 

Witam ,w  tym tygodniu poznasz nową literkę ,,f’.  Nauczysz się ją pisad, łączyd z innymi literkami. 

Podwicz też czytanie wyrazów i zdao . Z matematyki masz za zadanie dwiczyd dodawanie i 

odejmowanie , utrwalad liczby dwucyfrowe. Powodzenia , w razie potrzeby służę pomocą .Proszę o 

przesyłanie zdjęd wykonanych dwiczeo. 

.  

Poniedziałek 06.04 

Temat: Poznaję literkę ,,f’’ 

Proszę zapisz w dużym zeszycie datę , temat i narysuj pogodę.  

A teraz przeczytaj sam ponieważ wiem ,że potrafisz czytankę na str.41 ,,Koniec z zabawą ‘’ 

Dowiesz się ,że Ty też możesz byd pomysłowy i przedsiębiorczy. Musisz częściej pewne zadania 

wykonywad sam. Porozmawiaj o tym z mamą. 

Teraz czas na dwiczenie pisania . Zwród uwagę jak chwytasz ołówek bo wiem ,że masz z tym problem . 

Poproś mamę aby sprawdziła czy trzymasz go dobrze. Super to teraz spróbuj rysowad po śladzie a 

następnie pisad literkę ,,f ‘’ po śladzie. Brawo! 

Czas na matematykę dziś spróbuj utrwalid sobie pisanie liczb dwucyfrowych a następnie przy pomocy 

liczydła dodawad po dwa elementy .Dwiczenia znajduja się w dwiczeniu matematycznym na str .17 i 

są to dw. 1,2,3,4. 

Edukacja społeczna-porozmawiaj z rodziną o tradycjach wielkanocnych w Twoim domu, czy w Twoim 

koszyczku wielkanocnym będzie baranek z masła, szynka , jajko, babka a może jeszcze inne rzeczy . 

Ustal z mamą w jakich pracach domowych możesz jej pomóc. Będzie to miło spędzony wspólny czas.  

A na koniec naszej pracy zabawa gimnastyczna w podawanie i łapanie woreczka, ringa a może małej 

piłki – zależy czym dysponujesz w domu. Oczywiście zaproś kogoś do zabawy. 

Dziękuje za współpracę i życzę miłego dnia. 

Wtorek  07.04.20r. 

Temat: :Astronauta. 

Oczywiście zaczynamy zapisaniem daty , tematu i narysowaniem pogody.  



Dziś proszę abyś przeczytał wiersz ,,Astronauta’’ na str. 42 

Wiersz jest o podróżowaniu  o tym jak można podróżować ale mówi też o tym ,że jeśli nie można 

podróżować to można marzyć. Pomyśl o czym Ty marzysz .Narysuj swoje marzenie w dużym 

zeszycie. Naucz się pięknie czytać ten wiersz. 

A teraz pora na matematykę .Dziś poćwiczysz pisanie liczb dwucyfrowych ćw.1,2 str.17  a następnie 

wykonaj ćw.3,4  str. 17 w, których trzeba dodawać po dwa elementy .Super  

A teraz zadanie z przyrody którego efekt przyozdobi stół wielkanocny. Przygotuj nasiona rzeżuchy , 
talerzyk lub jakąś podstawkę , watę lub waciki kosmetyczne. Rozłóż watę lub waciki na talerzyk, 
podlej wodą a następnie zasiej nasionka . Postaw w słonecznym miejscu. Podlewaj po troszku  swoją 
rzeżuchę codziennie a na święta będzie pięknie zielona i będzie ozdobą wielkanocnego śniadania. 

Dziękuję!! I życzę miłego dnia.  

 

środa 08.04.20r. 

Temat: Przygoda to jest to. 

Proszę zapisz temat, datę i narysuj pogodę  

Dziś poproszę Cię abyś we wczorajszym wierszu ,,Astronauta” podkreślił wszystkie wyrazy z literką 

,,f’’a następnie przepisał je do zeszytu. Teraz podkreśl literkę ,,f’’ .Brawo dla utrwalenia możesz je 

głośno przeczytad. 

A na zakooczenie wykonaj  swoją własna pisankę .Przygotuj ugotowane jajko, pisaki ,farby , krepę  i 
inne ozdobniki .Ozdób jajko wg własnego pomysłu. Możesz tez ugotowad jajko w łupinach cebuli , 
będzie miało wtedy piękny brązowy kolor. Możesz też ugotowad dwa jajka –jasne i ciemne. Jedno 
jajko obrad i pokruszyd skorupkę na małe kawałki . I te kawałki przyklejad do drugiego jajka. Liczę na 
ciebie , myślę ,że masz mnóstwo pomysłów i wykonasz piękną pisankę .Proszę o przesłanie jej zdjęcia. 

 

 

A na koniec życzę Tobie i całej Twojej rodzinie , 

wesołych , spokojnych a przede wszystkim zdrowych 

Świąt Wielkanocnych !!! 

 



 


