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Witajcie moi Drodzy Uczniowie, Witam Rodziców.
Temat: Wprowadzenie dwuznaków Cz, cz na podstawie wyrazów Szczepan, czekolada. Utrwalanie
dodawania z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
Edukacja polonistyczna:
Posłuchaj wiersza- Trudne pytania. Poproś rodziców, żeby przeczytali Ci ten wiersz.
Kiedy usłyszysz wyraz zawierający głoskę cz klaśnij w ręce.
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 polonistyczno- społeczny str.46
Podziel na sylaby, głoski i litery wyrazy Szczepan, czekolada.
Czego jest więcej liter, czy głosek?
Liter jest więcej niż głosek, bo są tu dwuznaki sz,cz.
Zapamiętaj, że dwuznak to dwie litery, ale jedna głoska.
zad 1. Przeczytaj ze Szczepanem sylaby zapisane na kawałkach czekolady.
Zad.2. Przyjrzyj się obrazkom, powiedz o czym śnił Szczepan?
Czas na ruch:
Poruszajcie się trochę w rytmie czekoladowej piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=H4xzx6pt6uk
Otwórz Zeszyt do kaligrafii str.66-67 zad.1, 2, 3, 4, , 6
Zad. 5 dodatkowe, dla chętnych.
Jeszcze raz zaśpiewaj i zatańcz czekoladową piosenkę. Brawo!
Edukacja matematyczna:
Dzisiaj nadal będziemy utrwalać dodawanie z przekroczeniem progu dziesiątkowego.
Obejrzyj filmik. Tylko przykłady na dodawanie!
https://www.youtube.com/watch?v=roUlMALx0oM
Otwórz Ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze str.39
Zad.1 - zadanie dodatkowe ( dla chętnych).
zad.2, 3 Podczas liczenia możesz korzystać z liczydła, patyczków lub kredek.

Przypominam, jak liczymy nowym sposobem:

7+5=7+3+2=10+2=12
Podczas liczenia możesz korzystać z pomocy liczydła lub patyczków.
Dla chętnych:
Moi Drodzy, czy pamiętacie o przesłaniu zdjęcia wykonanej przez Was pracy
plastycznej pt. „Moja ulubiona legenda polska”. Z nadesłanych przez Was prac
utworzymy piękną wystawę na stronie internetowej naszej Szkoły. Czekam na
zdjęcia do 30 kwietnia.
Przypominam, że 3 kwietnia znajdziecie na stronie pracy zdalnej świetlicy legendę
warszawską pt. „Syrena”. 17 kwietnia proponowana była legenda warszawska pt.
„Złota Kaczka”. Natomiast 24 kwietnia zachęcaliśmy do legendy warszawskiej pt.
„Bazyliszek” .
Miłej pracy, do jutra-p. Roma Wojtuś.

Zajęcia szachowe:

Temat:Sztuka szachowania.
-otwórz stronę-szachydzieciom.pl
-kliknij na-zadania szachowe
-kliknij na-Mat w 1 i wykonaj zadania17-24
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