
                        Zadania na dzień 23.04.2020r. dla klasy 1 bi 

           Temat: Nauka pisania dwuznaku Sz, sz. Dodawanie z przekroczeniem 

progu dziesiątkowego w zakresie 20 - zadania różne. Nauka piosenki pt. 

"Ekologiczne reggae". 

KOCHANI RODZICE, bardzo się cieszę i dziękuję Wam, że mimo tak trudnej sytuacji wokół wytrwale 

pracujecie z  Waszymi dziećmi. Mam jednak ogromną prośbę wysyłajcie do mnie tylko to, o co proszę w 

konspekcie, a nie wszystko co robią dzieci, bo pojemność mojej skrzynki odbiorczej jest ograniczona :) 

                                                                                            

Pozdrawiam Was serdecznie 

KOCHANE DZIECI, dużymi krokami zbliżają się święta majowe i chciałabym zaproponować Wam pracę  

plastyczną pt.„ Moja ulubiona legenda polska”. Pamiętacie, że poznaliśmy już wiele legend tj. "Legenda o 

Lechu, Czechu i Rusie", o "Smoku Wawelskim", o "Syrence Warszawskiej", o "Powstaniu Wisły", o 

"Toruńskich piernikach"…itp. 

Jeśli chcielibyście poznać inne legendy, to możecie skorzystać z materiałów zespołu świetlicowego 

zamieszczonego na stronie szkoły w każdy piątek (nauczanie zdalne)  lub z Internetu, oczywiście z 

pomocą Rodziców. 

Praca w formacie A-4, płaska lub przestrzenna, wykonana dowolną techniką /farby, papier kolorowy, 

materiał, pastele, wełna, plastelina/ według  własnego  pomysłu. 

Z wszystkich nadesłanych przez Was prac utworzymy piękną wystawę na stronie internetowej naszej 

Szkoły. Zachęcam Was mocno, a na zdjęcia czekam do 30 kwietnia (do czwartku). 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

* otwórzcie ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze na str. 36 

* wykonajcie samodzielnie ćwiczenia od 1 do 5 

* starajcie się czytać samodzielnie treść zadań tak, aby je zrozumieć. W razie potrzeby poproście o 

pomoc kogoś starszego, może brata albo siostrę 

EDUKACJA MUZYCZNA 

* a teraz czas na piosenkę pt. "Ekologiczne reggae", posłuchajcie, pośpiewajcie :) 

https://www.youtube.com/watch?v=xLjiPH7Moyk 

1) Czysta Ziemi, zdrowa woda, błękit nieba i przyroda. 

    To przwdziwe skarby nasze, gdy jest jasno światło gaszę. 

https://www.youtube.com/watch?v=xLjiPH7Moyk


                REF. Lubisz przyrodę szanuj ją. Ziemia to jest nasz wspólny dom. 

2) Sarna biegnie skrajem łąki, leci motyl do biedronki. 

     Piękny zapach lasu czuję... Śmieci w domu posortuję 

                REF..... 

3) Jedźmy razem nad jeziora. Lato to najlepsza pora! 

    Czy wyrażasz na to zgodę? Ale najpierw- zakręć wodę! 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

* poproście rodziców, aby wpisali wam do zeszytu w linie literkę Sz,sz, wyrazy-szelki, puszka,szkoła i 

zdanie- W koszyku są szyszki. Piszcie najpiękniej jak potraficie, a skończone zadanie wyślijcie do mnie. 

                                                                           

Trzymajcie się cieplutko i zdrowo- Pani Renata 

 


