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Witam Was moi Mili. Witam Rodziców! 

 

Jak spędziliście świąteczny czas? Czy byliście grzeczni, słuchaliście rodziców i pomagaliście im? 

Mam nadzieję, że jesteście zdrowi, czujecie się dobrze i z ochotą  przystąpicie do nauki pisania, 

czytania i liczenia. Proszę, abyście pracowali sumiennie, starannie wykonywali zadania w 

podręczniku i ćwiczeniach. To bardzo ważne! 

Muszę  powiedzieć, że się za Wami stęskniłam. Brakuje mi  codziennych spotkań i rozmów z Wami 

w szkole. Obecna sytuacja spowodowała, że nasze nauczanie wygląda trochę inaczej. Kochani, 

głowa do góry. Damy radę! 

 

Drodzy Rodzice! 

Już w tym tygodniu rozpocznę ocenianie niektórych  prac dzieci. 

Proszę o przesyłanie mi drogą e- mailową zdjęć wskazanych przeze mnie zadań. 

Bardzo ważne jest dla mnie nawiązanie kontaktu mailowego ze wszystkimi Rodzicami uczniów  z 

klasy. W obecnie bardzo trudnej dla nas wszystkich sytuacji wiem, jak wiele od Was Rodziców 

zależy. Dlatego liczę na Waszą pomoc, zrozumienie i dobrą współpracę. 

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres mailowy:  rwojtus@ssp72.pl 
 

 

Temat: Nauka pisania literki G,g. Utrwalanie stosunków przestrzennych. Określanie położenia 

przedmiotów. 

 

Edukacja polonistyczna: 

 

Otwórz Podręcznik polonistyczny str. 38 

 

-Podziel na głoski i sylaby wyrazy Grażyna , góra. Porównaj z modelem. 

-Wymień jak najwięcej wyrazów rozpoczynających się głoską g. 

-Odczytaj sylaby na flagach, bardzo wyraźnie akcentuj głoskę g. 

 
zad.2 

Ćwicz głośne czytanie. Postaraj się przeczytać tekst samodzielnie. 

Na podstawie tekstu opowiedz, jak siostry lubią spędzać wakacje? 

 

Otwórz  Zeszyt do kaligrafii  str. 60, 61 

 

Nauczymy się prawidłowo pisać literę G,g. 

Zaobserwuj sposób pisania litery. Kreśl literę G,g najpierw w powietrzu, potem na swoim biurku, 

możesz też ulepić ją z plasteliny. 

 

Czas na ruch: https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 
 

Edukacja matematyczna: 

 
Zabawy  matematyczne- utrwalanie stosunków przestrzennych. 

 

 Poproś rodzica, aby przeczytał polecenia. Słuchaj uważnie i ćwicz. 

 

Zrób dwa kroki do przodu, trzy do tyłu,ręce w górę, ręce na boki, 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


 

2 klaśnięcia z tyłu, 2 klaśnięcia z przodu. 

 

Zwrot w prawo i pięć kroków do przodu, 

 

zwrot w lewo i dwa kroki do  przodu. 

 

Dwa obroty wokół własnej osi w lewo i trzy w prawo. 

 

Udało się wykonać to ćwiczenie? BRAWO! 

 

Podręcznik matematyczny 

  

str.37 zad.1,2 

  

str. 37 zad. 3 Narysuj w zeszycie  do matematyki. 

 

Zad 3 z kropką- dla chętnych uczniów( zadanie dodatkowe). 

 
 

Zadanie do przesłania  drogą mailową w formie zdjęcia: 

 

Zeszyt do kaligrafii str.61 lub zdjęcie kolorowej pisanki, którą mieliście narysować w zeszycie. 

 

adres: rwojtus@ssp72.pl 

 

                                                            Pozdrawiam, trzymajcie się zdrowo! 

 

                                                             Wychowawczyni - p. Roma Wojtuś 

                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


