
 PLAN  PRACY DLA KL. I AS  - 24.04.20 r. 

                                                    Dzień dobry moi Mili 

 i szanowni Rodzice!   

19. DZIEŃ PRACY (piątek)  

Temat: Oto wyzwania -  ćwiczenia w czytaniu i pisaniu – utrwalenie poznanych liter. Rozwiązywanie zadań 

tekstowych. Nauka piosenki „Ekologiczne reggae”. 

  Edukacja muzyczna : 

 Posłuchaj piosenki „Ekologiczne reggae”  https://www.youtube.com/watch?v=xLjiPH7Moyk,                                                                  

a następnie spróbuj ją śpiewać: 

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

    To prawdziwe skarby nasze, gdy jest jasno światło gaszę.   

                                                       REF. Lubisz przyrodę, szanuj ją. Ziemia to jest nasz wspólny dom.(2x) 

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

   Piękny zapach lasu czuję... Śmieci w domu posortuję 

                                                         REF. Lubisz przyrodę, szanuj ją. Ziemia to jest nasz wspólny dom.(2x) 

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

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

 

 Wyjaśnienie tytułu piosenki : * Czy wiesz, co to znaczy  ekologiczne reggae? 

*Reggae to styl muzyczny pochodzący z Jamajki, wyspy na Karaibach. Jest tam bardzo ciepło. Ludzie są weseli i lubią 

śpiewać i tańczyć do rytmicznej muzyki. Dlatego nasza piosenka jest wesoła i rytmiczna, pełna optymizmu. 

             *A pamiętasz, co to jest ekologia?                                                                 *Tak właśnie, to ochrona przyrody. 

 Wykonaj teraz ćwiczenie rytmiczne do piosenki. Możesz wykorzystać do tego kredkę, łyżkę i zabaw się w 

perkusistę uderzając rytmicznie do piosenki.  

  Ćwiczenia czytelnicze - poćwicz czytanie słów piosenki. Spróbuj nauczyć się śpiewać przynajmniej jedną 

zwrotkę z refrenem. Możesz pokazywać lub tańczyć, aby było Ci łatwiej zapamiętać słowa.  

 Edukacja polonistyczna: 

 Otwórz zeszyt do j. polskiego i przepisz  słowa (1.) pierwszej zwrotki. 

 Otwórz Ćwiczenia polonistyczne – str.39  

         - Spróbuj samodzielnie wykonywać ćwiczenie 1, 2, 3 lub poproś rodzica o pomoc. 

       Edukacja matematyczno-przyrodnicza:                                                                                                                           

   Otwórz  Ćwiczenia matematyczne - str.72-73.                                                                                                                                                               
- Przeczytaj  samodzielnie ćwiczenie 1,2 i rozwiąż je. Możesz poprosić o zmierzenie czasu liczenia.                                                         

     -  Zad. dodatkowe/ dla chętnych : ćw.3 str.73 
 
Dziękuję wszystkim Rodzicom, którzy przysłali mi zdjęcia z zadań środowych. Moi kochani uczniowie, dzisiaj piątek                 

i życzę Wam udanego weekendu, a jeśli będziecie się nudzić, to zachęcam Was do odwiedzenia strony 

świetlicowej, gdzie panie przygotowały dla Was dużo ciekawych zabaw. 

 
Pozdrawiam  wszystkich serdecznie i do poniedziałku ! 

Wasza  wychowawczyni - p. Margareta Paruszewska 

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


 

J. angielski  

Moi drodzy uczniowie, życzę Wam miłej nauki  poprzez zabawę! 

                                                                                                                                                                         Powodzenia! 

 
                                                                                                                          

Pozdrawiam Aneta Nowosielska 


