
Witam Was wszystkich bardzo serdecznie :) Przesyłam dla Was kolejne zadania – poradzicie sobie z 

nimi na pewno – jeśli będzie Wam trudno, poproście o pomoc mamę, tatę lub babcię. Zawsze 

możecie do mnie zadzwonić lub napisać, postaram się pomóc. 

Zadania macie rozpisane na każdy dzień tygodnia ( od poniedziałku do piątku). Jeśli będziecie mieć 

jakieś pytanie, albo zatęsknicie  to zadzwońcie do mnie – bardzo będzie mi miło  

Dla nas wszystkich to trudna sytuacja, pamiętajcie o częstym myciu rąk 

 ( mówiliśmy o tym na lekcji). 

 

Czytankę czytamy z pomocą mamy, taty, babci czy dziadka. Wy samodzielnie czytajcie  

wyrazy lub całe zdania. Kiedy już czytanka jest przeczytana to proszę  opowiedzieć  

  o czym była, jakie postacie zapamiętaliście – w ten sam sposób w  jaki robiliśmy to w klasie. 

Datę i temat wpisujemy do dużego zeszytu. 

23.03.2020r (poniedziałek).  

Temat Deszczowe spacery 
Czytanka str. 62-64 

Ćwiczenia j.polski –  str. 47 zad 4 

 

Matematyka – ćwiczymy zapisywanie liczb cyframi ( rodzice mówią liczbę np. 25 a dziecko zapisuje w 

zeszycie liczbę 25) 

Przykłady do zapisania w zeszycie: 

25, 85, 153,189,254,483,592,648, 

 

24.03.2020r.( wtorek)  

Temat Marcowa pogoda 
Czytanka str. 65 

Ćwiczenia j.polski – str. 48 zad 2,3 

 

Matematyka – ćwiczymy zapis liczb słowami 

Przepisz liczby do zeszytu i napisz słownie jaka to liczba.  

Przykład: 25- dwadzieścia pięć 

Przykłady do zapisania w zeszycie: 32, 89,159,523,820 

 

25.03.2020r.(środa) 

Temat Wiosenne porządki 

Czytanka str. 66-67 

Praca plastyczna (możesz rysować kredkami, malować farbami czy wylepiać plasteliną)  

Temat pracy plastycznej „Oznaki wiosny”. ( co kojarzy się Tobie z wiosną? Mała podpowiedź 



,  

 

26.03.2020r.(czwartek)  

Temat Wiosenne ciekawostki 

Matematyka – kolejność wykonywania działań 

PAMIĘTAJ Najpierw wykonujemy działanie w nawiasie a następnie poza nawiasem 

 

Przykłady – przepisz do zeszytu  

 

 

 

 

 

 

Przykłady do obliczenia: 

20+ (18-3)= 

10 – (4-2)= 

15+ ( 5+3)= 

30 – ( 20+5)= 

52+(6+2)=  

 

27.03.2020r (piątek) Wiosenne przemiany. 

Muzyka + zajęcia komputerowe  ( może być potrzebna pomoc osoby dorosłej) 



Proszę kliknąć myszką w podany lik https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw  

piosenka pt: „Maszeruje wiosna”. Posłuchajcie piosenki i spróbujcie zapamiętać i zaśpiewać refren. 

 

Matematyka – rozwiązujemy zadania  

Przepisz przykład do dużego zeszytu . Popatrz, jaka była kolejność wykonywania działań. 

 

 

Rozwiąż podane niżej przykłady  pamiętaj, że najpierw rozwiązujemy działanie w nawiasie!!!! 

Przepisz przykłady do zeszytu i oblicz: 

10-( 2×2)= 

65+(5×5)= 

45-(4×6)= 

82+(15-3)= 

73-(3×6)=  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yNLqW1kp9Pw

