
Zadania na dzień 4.06.2020r. dla klasy 1 bi 

Temat: Znam swoje prawa i obowiązki. Doskonalenie liczeni- odejmowanie. 
 

RELIGIA 

Witam serdecznie! 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało, najpierw gromadzimy 

się na Mszy Świętej, a potem zapraszamy Pana Jezusa, aby był z nami tam, gdzie mieszkamy 

i żyjemy. 

Procesja jest naszym wyznaniem wiary i oddaniem czci Panu Jezusowi. Mówimy, że tego 

dnia zapraszamy Pana Jezusa na spacer. 

W tym roku nie wiadomo czy będą procesje z racji epidemii, ale jeśli w twojej parafii będzie 

postaraj się być tam obecny. 

                                                                         Pozdrawiam M. Wąsowicz. 

 

 

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

* wiecie już jakie macie prawa, a jakie obowiązki, jak byście się zachowali w sytuacji, jaką 

miał Olek, wasz kolega z podręcznika 

* otwórzcie podręcznik polonistyczno- społeczny na str. 68 i przeczytajcie ze zrozumieniem 

tekst, pamiętajcie w czasie czytania o kropkach, przecinkach czy znakach zapytania 

* odpowiedzcie na pytania pod tekstem, na zadanie 5 odpowiedzcie dokładnie rodzicom, nie 

zapisujcie tego w zeszycie 

* przeczytajcie zadanie 6 i 7 na str. 69 i poproście rodziców, aby powiedzieli wam kim jest i 

czym się zajmuje Rzecznik praw dziecka, jeśli rodzice będą zajęci to sami poszukajcie tych 

informacji w Internecie 

* otwórzcie ćwiczenia polonistyczno- społeczne na str. 66- 67 i wykonajcie zadania od 1 do 7 

 

ZABAWA RUCHOWA 

* ćwiczcie w domu z tatą, mamą, a może siostrą lub bratem, pamiętajcie, że zamiast butelek 

możecie wykorzystać różne inne przedmioty ksiązki, zabawki itp. 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4 

 

EDUKACJA MATEMATYCZNA 

* wykonajcie zadania w ćwiczeniach matematyczno- przyrodniczych na str. 61, a potem 

poćwiczcie odejmowanie liczb https://www.ekreda.pl/public/view/5965907555778560 

 

MUZYKA 

* przypomnijcie sobie jakie poznaliście w tym roku szkolnym piosenki 

* pamiętacie te z I półrocza, a może z pasowania na pierwszoklasistę 

* zajrzyjcie do naszych lekcji zdalnych tam też znajdziecie troszkę piosenek 

* przypomnijcie je sobie i którąś zaśpiewajcie, a może zróbcie dzisiaj koncert piosenki  

 

  Powodzenie i wytrwałości ( wakacje ze rogiem)  

   Pozdrawiam Was i Waszych rodziców serdecznie Pani Renata  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4
https://www.ekreda.pl/public/view/5965907555778560

