
PLAN  PRACY DLA KL. I AS  - 22.04.20 r. 

                                                    Dzień dobry moi Drodzy  

 i szanowni Rodzice!   

 

17. DZIEŃ PRACY (środa)  

Temat:  Poznajemy nowy dwuznak Cz, cz. Doskonalenie  dodawania z przekroczeniem progu dziesiątkowego.   

     Edukacja polonistyczna 

 Posłuchaj piosenki i powiedz, o czym ona opowiada: https://www.youtube.com/watch?v=H4xzx6pt6uk                                          

 Poproś, aby ktoś z rodziców przeczytał Ci wiersz Trudne pytania i policz ile znajduje się tam wyrazów z CZ? 

      Co robi leszczyk, gdy pada deszczyk?                                                                                                                                                                                                 

Co robi kaczka, gdy jedzie taczka?                                                                                                                                                                                          

Co robią beczki, gdy wpadną do rzeczki?                                                                                                                                                           

Co robią pączki, gdy trafią do rączki?                                                                                                                                                                                                 

Czarku, daj spokój, już nie męcz mnie!                                                                                                                                                  

Odpowiedzieć na twe pytania nie da się! 

 Otwórz Podręcznik polonistyczny – str.46                                                                                                   

-  Podziel na sylaby i głoski oraz litery wyrazy : czekolada, Szczepan.                                                                          

Co zauważyłeś? Czego jest więcej : liter, czy głosek?       
Na pewno wiesz, że liter jest więcej niż głosek, bo są tu dwuznaki  sz i cz .     

- Poćwicz czytanie sylab z zad.1, a następnie wykonaj zad.2 z pomocą rodziców.                          

 Otwórz Ćwiczenia Kaligrafia – str. 66 – 67                                                  (* Zdjęcie 1)                                 

-  Po przeczytaniu poleceń ćw.1, 2, 3, 4, 5 zacznij uważnie wykonywać zadania. W razie problemów 

poproś rodziców.                                                                                                                                                              
Pamiętaj, czytaj to co piszesz! 

                                    

                             Czas na ruch:  Posłuchaj jeszcze raz piosenki Czekolada i tańcz: https://www.youtube.com/watch?v=H4xzx6pt6uk 

  

Edukacja matematyczno-przyrodnicza:                                                                                                                            

- Dzisiaj chciałabym, abyś spróbował samodzielnie wykonać dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego,                                                                                        
bo jestem ciekawa, czy ten sposób już masz utrwalony.  

        Przypomnę Ci  jeszcze raz - nowy sposób:   7+6=7+3+3=10+3=13                                                                                                                                                                                                            

   Otwórz  Ćwiczenia matematyczne - str.39.                                                   (*Zdjęcie 2)                                                                                                                      

- Wykonaj ćw. 2 i 3  właśnie  tym nowym sposobem z rozbijaniem na czynniki.     

 
Drogie moje Słoneczka i Szanowni Rodzice widzę, że większość z Was pracuje systematycznie i za to należą  Wam się brawa, a 

Waszym Rodzicom podziękowania. Dzisiaj  poproście  Waszych  Rodziców o kolejne dwa zdjęcia.(*Z1,* Z2) 

                                               

                                                       

Pozdrawiam  wszystkich serdecznie i życzę miłego dnia 
Wasza  wychowawczyni - p. Margareta Paruszewska 
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J. angielski  
 
                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawia   Aneta Nowosielska 


