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Temat: Poznajemy literkę ń. Ćwiczymy odczytywanie godzin na zegarze. 

Kochani uczniowie  kl. I bi, postarajcie się wykonać poniższe zadania.                   

                                                                 EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Podręcznik polonistyczno-społeczny str. 28: 

* przyjrzyjcie się wyrazom z głoską ń, 

* podzielcie te wyrazy na sylaby i głoski,  

*poszukajcie w swojej głowie wyrazów, które zawierają głoskę ń (kto zna więcej Ty czy rodzice ?:)) 

* poproś mamę, aby przeczytała Ci polecenie ćwiczenia 1. i  wykonaj to ćwiczenie,  

* poproś kogoś starszego, aby przeczytał Ci treść ćwiczenia 2. oraz pytania pod tym tekstem, 
odpowiedz na te pytania, 

* przeczytaj samodzielnie lub z pomocą wierszyki na str. 29, wybierz wierszyk, który Ci się najbardziej 
podoba i naucz się go na pamięć do niedzieli, a potem wyrecytuj (zapytaj rodziców, co oznacza to 
słowo:) )go pięknie rodzicom przed obiadem. 

Zrób chwilkę przerwy, może 5 przysiadów albo pajacyków. 

Teraz otwórz ćwiczenia polonistyczne na str.28: 

* przyjrzyj się uważnie jak pisze się literkę ń (jak myślisz, dlaczego nie ma dużej literki ń? Powiedz o 
tym rodzicom),  

* poproś kogoś starszego, aby przeczytał Ci polecenia tak, żebyś potrafił wykonać zadania. 

                                                              EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Kochani rodzice ponieważ dzieci podręczniki do matematyki mają w szkole  bardzo proszę, abyście 
wspomagali się naszymi podręcznikami dostępnymi na stronie www.mac.pl/publikacje 

Znacie tą zabawę " Głowa, ramiona, kolana, pięty? Spróbujcie pokazywać i śpiewać coraz szybciej :) A 
jeśli tego nie znacie to zróbcie koci grzbiet i przebiegnijcie dookoła pokoju. Super! 

To teraz możemy przejść do zadań matematycznych. Poproście rodziców, aby otworzyli wirtualne 
podręczniki na str. 25 i czytali Wam kolejno zadania, a wy starajcie się odpowiadać. Zadania 3. nie 
musicie robić w zeszycie. 

Teraz otwórzcie ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze  na str. 23 i wykonajcie polecenia z pomocą 
kogoś starszego, kto będzie mógł sprawdzić czy dobrze pracujecie. 

Kochani tyle na dzisiaj, należą Wam się brawa za wytrwałość :) W czasie wolnym odpoczywajcie i 
cieszcie się sobą. Pozdrawiam Was i Waszych Rodziców :)    
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