ZADANIA DLA KLASY 1 OD 18 DO 22 maja
PONIEDZIAŁEK 18 maja WSPANIAŁYCH RODZICÓW MAM
Edukacja polonistyczna
1.
2.
3.
4.

Wysłuchanie tekstu inscenizacji „Dzieci czwórka i laurka’. Rozmowa na temat tekstu.
Wykonanie zadań z kart pracy str. 30.
Wysłuchanie tekstu czytanego przez nauczyciela pt. „Dziadzio Edzio”.
Wykonanie zadań ze str. 31 kart pracy.

Edukacja muzyczna
1. Utrwalenie położenia półnuty na pięciolinii.
2. Nauka piosenki „ Moja wesoła rodzinka”
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ah
UKEwi666m0xbvpAhXC6aQKHfctAqwQwqsBMAF6BAgIEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3DuS3PhHzIdBU&usg=AOvVaw1GUzMNoYJpMDx_VNAIzRFR
Edukacja matematyczna
1. Zapoznanie się z wiadomościami ze str. 82 z podręcznika część 5. Wiadomości dotyczą
mierzenia płynów w litrach.
2. Wykonanie zadań z kart pracy na stronach 28, 29.
WTOREK 19 maja JESTEŚMY UCZNIAMI
Edukacja polonistyczna
1. Czytanie tekstu i oglądanie ilustracji ze stron 34, 35 w podręczniku.
2. Uczeń wykonuje ćwiczenia z kart polonistycznych str. 32, 33.
Edukacja matematyczna
1. Litr jako jednostka pojemności.
2. Uczeń wykonuje zadania z kart pracy na stronie 30, 31.
Edukacja przyrodnicza
1. Przypomnienie wiadomości o zdrowym odżywianiu. Piramida żywieniowa.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=30&cad=rja&uact=8
&ved=2ahUKEwjVgrnz0rvpAhUBDewKHcC9B3AQFjAdegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fsanos
tol.pl%2Fodzywianie%2Fpoznaj-nowa-piramide-zdrowegozywienia&usg=AOvVaw1Caxl5wTTqj-iQrTq4QaAC
Wychowanie fizyczne
1. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Jazda na rowerze, hulajnodze itp.

ŚRODA 20 maja JESTEŚMY KOLEŻEŃSCY
Edukacja polonistyczna
1. Wysłuchanie tekstów ze str. 36, 37 podręcznika. Rozmowa na temat wysłuchanego tekstu.
2. Uczeń wykonuje ćwiczenia z kart polonistycznych str.34, 35.
Edukacja matematyczna
1. Rozwiązywanie zadań tekstowych na obliczenia pieniężne i pojemności. Uczeń wykonuje
zadania z kart pracy na stronie 32, 33.
Edukacja techniczna
1. Wykonanie z dowolnych materiałów upominku dla koleżanki lub kolegi z klasy. ( mogą to być
laurki, maskotki, kartki z życzeniami, papierowe składanki, albumy z rysunkami itp. )
Uczniowie będą mogli się wymieniać tymi upominkami po powrocie do szkoły.
Wychowanie fizyczne
Biegi na krótkich odcinkach, pokonywanie przeszkód.

CZWARTEK 21 maja JACY JESTEŚMY?
Edukacja polonistyczna
1. Gimnastyka oka i języka str. 39 podręcznika.
2. Rozmowa na temat ilustracji ze str. 40, 41 podręcznika.
3. Wykonanie zadań z kart pracy na str. 36, 37.
Edukacja matematyczna
1. Uzupełnianie piramid matematycznych. Uczeń wykonuje zadania ze str. 34, 35 kart ćwiczeń.
Wychowanie fizyczne
1. Ćwiczenia sprawnościowe – podskoki, przeskakiwanie przez przeszkody, rzucanie piłką na
odległość, biegi na krótkich dystansach.

PIĄTEK 22 maja JACY JESTEŚMY?
Edukacja polonistyczna
1. Czytanie tekstu „Niespodzianka” na str. 72, 73 podręcznika i oglądanie ilustracji.
2. Uczeń wykonuje ćwiczenia z kart polonistycznych str. 38, 39.
Edukacja społeczna
Rozmowa z uczniami na temat ważnych wartości w życiu człowieka: empatia, życzliwość, pomoc.
Uczymy rozumienia, że wszyscy ludzie są tak samo ważni.
Uczymy przezwyciężania samolubnych decyzji.
Rozwijamy postawę empatii wobec ludzi, czyli zrozumienia innych, wczucia się w ich sytuację,
wyobrażenia siebie na ich miejscu.
Uczymy gotowości niesienia pomocy nawet wtedy, gdy inni nam jej nie okazują.
Pamiętajmy, że dzieci w dużej mierze biorą przykład z dorosłych. Nauka szacunku, tolerancji,
życzliwości dla wszystkich ludzi i wspierania innych jest inwestycją w całe dorosłe życie.

Edukacja plastyczna
Autoportret. Uczeń maluje portret samego siebie – technika pracy dowolna.

