ZADANIA DLA KLASY 1 OD 25 DO 29 maja
PONIEDZIAŁEK 25 maja KOLOROWY ROK
Edukacja polonistyczna
1. Wypowiedzi na temat czterech pór roku na podstawie zdjęć w podręczniku.
2. Wykonanie zadań z kart pracy str. 40, 41.
Edukacja matematyczna
1. Zabawy matematyczne - wykonanie zadań z karty 40.
2. Gra planszowa „Trzy obok siebie”- karta 41.
Wychowanie fizyczne
1. Ćwiczenia gimnastyczne z różnymi przyborami: skakanka, obręcze, szarfy, piłki, woreczki itp.
WTOREK 26 maja DZIEŃ Z MOJĄ MAMĄ
Edukacja techniczna
1. Wykonanie z różnych materiałów laurki dla Mamy.
Edukacja polonistyczna
1. Ułożenie lub poszukanie życzeń dla swojej Mamy.
2. Zapisanie życzeń w laurce.
Edukacja muzyczna
1. Przygotować występ dla Mamy: piosenka, taniec lub inne prezentacje według własnego
pomysłu.
Edukacja społeczna
1. Mój czas spędzony z Mamą. Wspólne rozmowy, opowiadanie o czasach, kiedy mama była
mała, jej wspomnienia o swojej mamie…
Małgorzata Socha

Bycie mamą to najlepsza rola.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Matka jest geniuszem dziecka.
Paulo Coelho

Matka nie musi wszystkiego rozumieć – wystarczy, żeby kochała i ochraniała. No i była
dumna.
Monika Szwaja

To jednak jest cudne, że mama przytuli i troski znikają.

SERDECZNE ŻYCZENIA DLA WSZYSTKICH MAM!

ŚRODA 27 maja RÓŻNOBARWNA DZIAŁKA
Edukacja polonistyczna
1. Wysłuchanie tekstu „Różnobarwna działka” ze str. 44 podręcznika. Rozmowa na temat
wysłuchanego tekstu, ilustracji oraz własnych doświadczeń.
2. Uczeń wykonuje ćwiczenia z kart polonistycznych str.42, 43.
Edukacja plastyczna
1. Wysłuchanie wiersza „Ogród kwiatowy pana van Gogha” – podręcznik str.45.
2. Omówienie obrazu „Ogród kwiatowy”- podręcznik str. 45
3. Malowanie własnego ogrodu kwiatowego.
Edukacja matematyczna
1. Przypomnienie pojęć: rok, miesiąc.
2. Proste obliczenia kalendarzowe – wykonanie zadań ze str. 42, 43, 44.
Wychowanie fizyczne
1. Zabawy i gry na świeżym powietrzu.

CZWARTEK 28 maja MIESZKAŃCY KOLOROWEJ ŁĄKI
Edukacja przyrodnicza
1. Wysłuchanie informacji o owadach – podręcznik str. 46
2. Obejrzenie filmu edukacyjnego
https://www.youtube.com/watch?v=8krnRKa9jWI
3. Rozmowa na temat tekstu, ilustracji i własnych doświadczeń.
Edukacja polonistyczna
1. Wysłuchanie wierszy:
Łąka

Powiał letni wietrzyk,
łąka zapachniała,
świeżą koniczyną
pokryła się cała.

Słońce ciepłe blaski
na ziemię wysyła.
Mienią się w nich skrzydła
pięknego motyla.

Brzęczą głośno pszczoły,
pracują wytrwale.
Zapylają kwiaty,
nie nudzą się wcale.

Na tej łące chciałbym
znaleźć się przez chwilę
i stać się prześlicznym
Barwnym motylem.

Łąka

Łąka tylu ma mieszkańców ,
zwierząt , roślin kolorowych .
Tu motylek , a tam pszczółka
tutaj kwiatek – O ! Różowy !

z kopca wyszedł mały krecik
Obok niego idzie mrówka .
Na rumianku w krasnej sukni
przycupnęła boża krówka .

Nad tą łąką kolorową
bal wydały dziś motyle
zapraszają wszystkie dzieci ,
więc zatańczmy z nimi chwilę .
2. Wykonanie zadań z kart pracy na str. 44, 45.
3. Dla chętnych zadanie ze str. 47 podręcznika – „Jak zrobić akwarium z galaretki”.

Edukacja matematyczna
1. Powtórzenie pojęć związanych z czasem i masą.
2. Rozwiązywanie zadań tekstowych ze str. 45, 46.

PIĄTEK 29 maja W BARWACH TĘCZY
Edukacja polonistyczna
1. Wysłuchanie wiersza pt. „Pejzaż”. Rozmowa na temat treści utworu i ilustracji.
2. Uczeń wykonuje ćwiczenia z kart polonistycznych str. 46.
Edukacja matematyczna
1. Obliczenie zegarowe, pieniężne. Rozwiązywanie zadań tekstowych.
2. Uczeń wykonuje zadania z kart pracy na stronie 47, 48, 49.
Wychowanie fizyczne
1. Zabawy z piłką – doskonalenie rzutów, chwytów: „Kolory”, „Piłka do kosza”, „Piłka do nieba”

