
                               Zadania na dzień 31.03.2020r. dla kl. I bi 

               Temat: Aktywność na co dzień. Rozwiązywanie zadań 

tekstowych. 

                                                          EDUKACJA POLONISTYCZNA 

Kochani, zastanówcie się co to znaczy aktywność, ale nie tylko taka sportowa? Którą formę aktywności 

lubicie najbardziej i dlaczego? 

* otwórzcie podręcznik polonistyczno- społeczny na str. 30- 31 i zobaczcie jak aktywnie spędzają swój 

czas Bartek i Rafał 

* opowiedzcie co widzicie na obrazkach, jak byście podpisali te obrazki? 

* zastanówcie się jak aktywnie można spędzić czas nad wodą, jak z piłką a jak kiedy świeci słońce? 

* a teraz aktywność umysłowa :) Otwórzcie zeszyty w linię  i zapiszcie na środku kartki słowo 

AKTYWNOŚĆ- dopiszcie poniżej 6 wyrazów, które kojarzą wam się z aktywnością np. rower, bieganie 

* spójrzcie na str.31 podręcznika i przyjrzyjcie się w jaki sposób Bartek i Rafał spędzają czas w ciągu 

całego tygodnia: 

- po czym poznaliście, że chłopcy są aktywni? 

- który z chłopców jest niepełnosprawny? 

- po czym to poznaliście? 

- na czym polega niepełnosprawność Bartka? 

- czy w waszym środowisku spotykacie ludzi niepełnosprawnych? 

- czy te osoby prowadzą aktywny tryb życia?  

- na czym polega ich aktywność? 

* mam nadzieję, że udało się wam odpowiedzieć na wszystkie pytania 

* poproście rodziców, aby przeczytali wam pytania w zadnaiu 5 na str.31 postarajcie się teraz 

odpowiedzieć na te pytania 

* pokolorujcie obrazek z Bartkiem i Rafałem na str. 30 w ćwiczeniach polonistyczno- społecznych 

* dla chętnych zadanie 2 na str.30 

Zobaczcie teraz jakie zajęcia proponuje świetlica( na stronie naszej szkoły) pobawcie się w wyprawę w 

kosmos (drugi link) 



                                                          EDUKACJA MATEMATYCZNA 

Wykonajcie zadanie 2,3 i 4 na str.74 podręcznika matematyczno- przyrodniczego, postarajcie się czytać 

samodzielnie, ze zrozumieniem treść zadań, poproście rodziców, aby czuwali nad poprawnością 

wykonywanych przez was działań. Działania i odpowiedzi zapisujcie w zeszytach w kratkę. 

Bardzo proszę rodziców, aby dopilnowali dzieci, aby zapisywały daty wykonywania ćwiczeń w zeszytach 

np. dzisiejsze zadania w zeszycie w kratkę i w linię z datą dzisiejszą. Bardzo dziękuję. 

                                      Pozdrawiam Was serdecznie i życzę powodzenia 

podczas wykonywanej pracy :) 

                                                                            

od niedawna wychowawczyni Renata Dąbrowiecka :* 

 

                                                                                         


