Zadania na dzień 29.04.2020r. dla klasy 1bi
Temat: Wprowadzenie litery Ż,ż na podstawie wyrazu żaglówka. Odejmowanie
w zakresie 20- zadania różne.
EDUKACJA MATEMATYCZNA
* wykonajcie samodzielnie zadania 1,2,3,4 na str.40 w ćwiczeniach matematycznoprzyrodniczych. Po zakończonej pracy poproście rodziców, żeby sprawdzili, czy dobrze
wykonaliście działania.
EDUKACJA POLONISTYCZNA
* otwórzcie podręcznik polonistyczno- społeczny na str.50, poznacie dzisiaj literkę ż
* podzielcie wyraz żaglówka na sylaby i głoski, ile głosek ma ten wyraz?
* odpowiedzcie na pytanie w zadaniu 1 ( aby odpowiedzieć na to pytanie musicie uważnie
przeczytać tekst na żółtym tle)
* przeczytajcie i przyjrzyjcie się wyrazom zawierającym literę ż, podzielcie je na głoski i
sylaby, nie przepisujcie ich do zeszytu!
* otwórzcie ćwiczenia polonistyczno- społeczne na str. 46 i wykonajcie starannie ćwiczenia 1
i 2. Zdjęcie tego wykonanego zadania przyślijcie do mnie.
EDUKACJA BIBLIOTECZNA
Kochani dzisiaj odsyłam was na stronę Pani z biblioteki ( ssp72- zakładka- komunikatyzakładka- praca zdalna) z dnia 22.04 jest tam coś dla uczniów klas I i proszę żebyście nie
zapominali o codziennym czytaniu. Wiem, że macie dużo zadań codziennie, ale spróbujcie
poczytać na głos rodzicom, chociaż 15 min. dziennie.
Przypominam wam również o pracach plastycznych na temat „ Moja ulubiona legenda”.
Prace należy wysyłać na mój adres mail do 30.04.
Ściskam Was mocno- Pani Renata
JĘZYK ANGIELSKI
Przed nami nowy dział o ubraniach. Zachęcam wszystkich do korzystania ze słownika, jeśli
jest taka potrzeba.
Pozdrawiam
Magda Kociszewska
PROGRAMOWANIE
W ramach zajęć z programowania proponuję Ci dzisiaj zabawę w „Kształty i kolory”.
Znajdziesz ją klikając w poniższy link:
https://www.digipuzzle.net/digipuzzle/kids/puzzles/matrix_shape_color.htm?
language=english&linkback=..%2F..%2F..%2Feducation%2Fkindergarten%2Findex.htm
Przyjrzyj się uważnie figurom w pierwszym rzędzie i kolorom w pierwszej kolumnie.
Przeciągaj elementy z lewej strony na ich właściwe miejsca w tabeli. Pobaw się w ten
sposób kilkukrotnie klikając po wykonanym zadaniu, znajdujące się z prawej strony białe
podwójne strzałki.
Powodzenia, trzymam za Was kciuki!
p. Kasia Raczyk

