
 

Zadania na dzień 7.05 dla klasy 1 bi 

Temat: Wprowadzenie litery H, h na podstawie wyrazu harfa. 

Rozszerzenie zakresu liczbowego do 30. 
 

RELIGIA 

Witam Was gorąco! 

 

Pan Jezus nauczał używając takiej formy opowiadania, którą nazywamy przypowieściami. 

Obejrzyj na YouTube film: 

 

Historie Biblijne Nowego Testamentu- Przypowieści Pana Jezusa. 

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

 

Którego z bohaterów chcesz naśladować, aby zostać przyjacielem Pana Jezusa? 

 

Pozdrawiam M. Wąsowicz! 

EDUKACJA POLONISTYCZNA 

* otwórzcie podręcznik polonistyczno- społeczny na str.54 

* dzisiaj poznacie literę H,h ( mówi się często na tą literę „samo h”) na podstawie wyrazu 

harfa, podzielcie go na sylaby i głoski 

* przeczytajcie wypowiedź Hani o pracy jej mamy 

* przeczytajcie jeszcze raz wszystkie wyrazy z H, h 

* zobaczcie jak się pisze literę h, zwłaszcza duża litera H jest dość trudna do napisania 

https://www.youtube.com/watch?v=bhztOW9Pj0w 

* a teraz otwórzcie ćwiczenia polonistyczno- społeczne i wykonajcie zadanie 1 i 2 na str.52 

 

EDUKACJA MUZYCZNA 

* w ramach naszej lekcji muzyki odsyłam was na stronę  świetlicy z dnia 5.05 (wtorek) 

znajdziecie tam zajęcia muzyczne z naszej „ filharmonii” czyli Narodowego Forum Muzyki 

* no i jeszcze jedna WAŻNA informacje z naszej świetlicy W dzisiejszych materiałach zespołu 

świetlicowego zamieszczona jest informacja dot. Świetlicowego Konkursu Talentów. Zachęcam 

do zapoznania się ze szczegółami.   Kochani ja tylko wam nadmienię, że Świetlicowy Konkurs 

Talentów to już w naszej Szkole tradycja, zachęcam Was mocno do przyłączenia się do tej 

tradycji, próbujcie swoich sił, zawsze warto  

 

EDKACJA MATEMATYCZNA 

* otwórzcie podręcznik matematyczno- przyrodniczy na str.51 

https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa1-podr-mat-2/mobile/index.html#p=52 

* czytajcie uważnie zadania i wykonujcie polecenia 

* polecenie z zadania 2 i kropkę poniżej wykonajcie w zeszycie w kratkę, zdjęcie 

wykonanego zadania prześlijcie do mnie 

* otwórzcie ćwiczenia matematyczno- przyrodnicze na str. 45 i wykonajcie samodzielnie 

zadanie 1, 2, 3 

* tylko dla chętnych jest zadanie 4  

Pracujcie wytrwale, a ja ściskam Was mocno- 

Wasza wychowawczyni  

https://www.youtube.com/watch?v=CuBYpPfPqFQ
https://www.youtube.com/watch?v=bhztOW9Pj0w
https://flipbooki.mac.pl/ew/oto-ja-klasa1-podr-mat-2/mobile/index.html#p=52

