Drodzy Rodzice!
W związku z zawieszeniem zajęć szkolnych, proszę o wygospodarowanie i poświęcenie swoim
dzieciom dodatkowego czasu, w którym będziecie państwo nadzorować pracę dziecka w domu.
Niech ten czas dzieci poświęcą na:
 utrwalenie poznanych liter
 ćwiczenia grafomotoryczne
 doskonalenie umiejętności pisania
 utrwalenie podziału wyrazów na litery, głoski, sylaby w oparciu o dowolny materiał
 układanie zdań z rozsypanek wyrazowych
 doskonalenie techniki czytania
 utrwalenie znajomości liczb w zakresie drugiej dziesiątki- poprawność przeliczania
 doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10 oraz proste przykłady w
zakresie 20
 przypomnienie nazw dni tygodnia, miesięcy, pór roku
 utrwalenie poznanej piosenki (nauka słów na pamięć)
 wykonywanie prac plastycznych i technicznych
W pracy korzystają dzieci z podręczników szkolnych jak i również z dostępnych książeczek, które
dziecko posiada w domu. Można wykorzystać materiały z internetu.
W dalszym ciągu będę kontaktować się z państwem drogą SMS-ową i przekazywać potrzebne
informacje i zadania do ćwiczeń w domu. Zgodnie z przesłaną już informacją, przypominam co
dzieci mają wykonać w książeczkach:
 podręcznik str. 24, 26, 27- uczymy się czytać
 zeszyt ćwiczeń polonistyczny str. 24 -29
 zeszyt ćwiczeń matematyczny str. 30, 31
Jeśli któreś zadania sprawiają trudność, to je zostawiamy- wrócimy do nich po przerwie.
Zadane teksty do czytania ćwiczymy systematycznie – będą oceniane, podobnie jak i inne zadania.
W razie wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub przez służbową pocztę elektroniczną
zamieszczoną na stronie szkoły.
Dzieci pracując w domu mogą dodatkowo korzystać z materiałów zamieszczonych w Internecie.
Dużą pomocą dla nauczycieli i dzieci są strony internetowe:
 www.gov.pl/zdalnelekcje
 www.epodręczniki.pl
Zawarte na tych stronach materiały pomagają zdobywać nową wiedzę jak i utrwalać już zdobytą
oraz doskonalić umiejętności szkolne przez ćwiczenia, gry i zabawy.
Po wejściu na stronę epodręczniki.pl najeżdżamy na „Kształcenie Ogólne”, zakładka rozwija się i
klikamy w „Edukacja wczesnoszkolna” (lub po wejściu na stronę klikamy w zakładkę Epodręcznik
PO KL, a potem w Edukacja wczesnoszkolna).
Po otwarciu zasobów klikamy w E-podręcznik kl 1 Wiosna. Po lewej stronie w chmurce po
kliknięciu ukazują się ikonki. Ikonka z konewką „Witamy wiosnę” - zawiera tematy (111-116)
poświęcone wiośnie. Przy każdym zadaniu jest głośnik, po kliknięciu którego słyszymy teksty i
polecenia. Do kolejnych zadań przechodzimy naciskając w strzałkę lub kółeczko na dole strony.
Niektóre zadania ładują się przez kliknięcie w ukazującą się kostkę. Są to bardzo ciekawe zadania.
Po wejściu na stronę www.gov.pl/zdalnelekcje klikamy „Klasa 1”, potem „Kręgi tematyczne” i
„Wiosna”.Ukażą się zadania na poszczególne dni. Możemy wybierać te, które są przydatne i
interesujące dla dzieci. Jest dużo ćwiczeń w formie zabawy, filmików wyjaśniających działania
matematyczne i wiele innych. Na tej stronie jest też bezpośredni odnośnik do lekcji z epodręcznika.
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