
Zadania na dzień 19.06.2020r. dla klasy 1 bi 

Temat: Bezpieczne wakacje. Obliczenia kalendarzowe. 
 

EDUKACJA SPOŁECZNO- PRZYRODNICZA 

* Kochani moi, za kilka dni pożegnamy się z nauczaniem zdalnym i wyruszycie na wakacje, 

aby jednak były one ciekawe i radosne, muszą być przede wszystkim bezpieczne. Dzisiaj 

przypomnimy sobie o zasadach bezpieczeństwa w czasie wolnym. 

* na początek przypomnijcie sobie jakie znacie numery alarmowe, na które możecie w razie 

potrzeby zadzwonić / do straży pożarnej, na pogotowie ratunkowe, na policję lub do 

wszystkich służb/ https://www.lulek.tv/vod/clip/numery-alarmowe-wiem-ile-zjem-cz-2-32 

* zróbcie proszę to o co was w swoim filmie prosił Lulek 

* przypomnijcie sobie jakie informacje powinny się znaleźć w waszym meldunku w razie 

wypadku  ( miejsce wypadku, adres, rodzaj wypadku, informacje o tym kto jest 

poszkodowany no i wasze imię  nazwisko) 

* spróbujcie z rodzicami lub rodzeństwem odegrać scenkę rozmowy telefonicznej z 

dyspozytorem straży pożarnej, pogotowia ratunkowego czy policji 

* obejrzyjcie filmik i posłuchajcie o czym musicie pamiętać w czasie wakacji 

https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60 

https://www.lulek.tv/gry/darmowe/numery-alarmowe-200 

* na następnych zajęciach wrócimy jeszcze do tego tematu bo to jeszcze nie koniec o 

bezpieczeństwie  w czasie wakacji  

 

 

ZAJĘCIA RUCHOWE 

* dzisiaj pobawcie się ćwicząc z kostką do gry 

* stańcie wygodnie i rzucajcie kostką, jeśli wypadnie: 

1- uklęknij na lewym kolanie 

2- podskocz 3 razy 

3- zrób 10 pajacyków 

4- zrób 10 przysiadów 

5- skacz jak żabka 

6- zrób koci grzbiet i przebiegnij dookoła pokoju 

* pamiętajcie polecenia możecie sobie wymyślić sami, a może zaprosicie do zabawy 

rodzeństwo albo mamusię, miłej zabawy  

 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

* otwórzcie podręcznik matematyczno- przyrodniczy na str. 72 

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa1-podr-mat-2/mobile/index.html#p=75 

* czytajcie po kolei pytania i starajcie się na nie prawidłowo odpowiedzieć korzystając z 

kartki kalendarza poniżej 

* następnie wykonajcie zadanie 1 na str. 66 w ćwiczeniach matematycznych 

* poćwiczcie  https://platforma.eduscience.pl/shared/5 

https://learningapps.org/5186620 

https://learningapps.org/view672789 

 

 

EDUKACJA INFORMATYCZNA                                                    

* otwórzcie stronę epodreczniki.pl/ edukacja wczesnoszkolna/ lato 

* zielona chmurka/ blok 33, tematy 159, 163 i 165 

https://www.lulek.tv/vod/clip/numery-alarmowe-wiem-ile-zjem-cz-2-32
https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
https://www.lulek.tv/gry/darmowe/numery-alarmowe-200
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa1-podr-mat-2/mobile/index.html#p=75
https://platforma.eduscience.pl/shared/5
https://learningapps.org/5186620
https://learningapps.org/view672789


* chętni mogą zrobić pozostałe tematy, bo to nasze ostatnie spotkanie z e-podręcznikami w 

tym roku szkolnym  

 

  Życzę Wam miłej nauki przez zabawę- pozdrawiam serdecznie Pani Renata 


