
Poniedziałek 8czerwca 2020
Temat: Dziecko ma swoje prawa

1.Na początek poćwiczmy w domowym zaciszu
wf w domu do linku
https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYSN0ZIU

2. Przeczytaj lub poproś kogoś starszego o przeczytanie tekstu  O prawach dziecka str 74, 75 
podręcznik . Szczególnie zwróć uwage na tekst zapisany zielonymi literami.

3. Opowiedz swoimi słowami jakie masz prawa jako dziecko. Pamiętaj również o tym , że 
oprócz praw jako dziecko masz też obowiązki, które są równie ważne. Uzupełnij ćw. 2 str 
98 ćwiczenia z polskiego

4. wypelnij ćw 1 i 3 str 98 ćwiczenia z polskiego
5. Matematyka Cw 1,2,3 str 68 ćwiczenia z matematyki 
6. Wykonaj kartę pracy nadesłaną na classdojo – dodawanie i odejmowanie w zakresie 20

Wtorek 9 czerwca 2020
Temat: Jeden dzień  z życia pierwszoklasisty

1. Przeczytaj tekst Trudne pytanie str 77 podręcznik.Naucz się pięknie czytać fragmentu 
napisanego zieloną czcionnką.

2. Odzcytaj godziny na zegarze z ćw 1 str 78 podręcznik i odpowiedz pisemnie na pytania 
zawarte pod obrazkami.- pierwsza kropka

3. Wykonaj ćw 1,2,3 str 99 i 100 ćwiczenia z polskiego
4. Zaprojektuj i narysuj okładkę kroniki klasowej , czyli takiego pamiętnika wydarzeń z klasy 

1. ćw 4 str 101. Wykonaj ćw 6 str 101 ćwiczenia z polskiego
5. Matematyka – ćwiczenia – ćw 1,2,3,4 str 69

Środa 10 czerwca 2020
Temat: Humor ze szkolnej ławy

1.Matematyka ćwiczenia – wykonaj tylko te zadania , które można rozwiązać. Te, których nie da się
zrobić ze względu na brak danych, pomiń. Ćw 1, 2, 3, 4 str 70
2.Wykonaj ćw 5 str 71 cwiczenia z matematyki.

3. Stań na kartce bosą stopą i obrysuj kredką lub mazakiem jej kształt, popros o to samo 
wszystkich , którzy mieszkają razem z tobą. Wytnij wszystie stopy i je porównaj . Napisz w 
zeszycie odpowiedzi na pytania : Czyja stopa jest najdłuższa? , Czyja stopa jest najkrótsza? 
Ile centymetrów ma twoja stopa?

4. Przeczytaj zabawne teksty ze str 79 podręcznika 
5. Wykonaj ćw. 1,2 str 80 podręcznik
6. Wykonaj ćw. 1,2 str 102 ćw. z polskiego
7. Zapamiętaj ! H lubi hałaśliwe słowa – wykonaj ćw 3 str 103 Cwiczenia z polskiego
8. Poćwicz do liku wf w domu

https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk

11 czerwca Boże Ciało i 12 czerwca to dni wolne od nauki, także tej zdalnej. Miłego długiego 
weekendu!

https://www.youtube.com/watch?v=OFNJYSN0ZIU
https://www.youtube.com/watch?v=O9FIhGaJFdk

