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Witajcie moi Mili, witam Rodziców. 

 

Temat:Ćwiczenia w pisaniu i czytaniu wyrazów z literą h. Układanie wyrazów z rozsypanek 

sylabowych. Odejmowanie liczb w zakresie 30. 

 

Edukacja polonistyczna: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZYseoOcd6m8 

 

Otwórz zeszyt do kaligrafii str.70 zad. 1, 2, 3, 4 

 

Otwórz zeszyt do j. polskiego. Napisz dzisiejszą datę. Następnie napisz 2 linijki litery H, h. 

 

Pod spodem napisz wyrazy. Przeczytaj głośno napisane wyrazy, zapamiętaj ich pisownię. 

 

hak, herbata,, hamak, herb, haft,harfa 
 

Ułóż wyrazy z sylab i uzupełnij nimi zdania. Przepisz zdania do zeszytu. 

 

ba-her-ta               fa-har          

 

Babcia Helenka pije……. 

 

Mama  Hani gra na ……………….. 
 

Pamiętaj, na końcu każdego zdania stawiamy kropkę. 

 

Proszę o wysłanie zdjęcia strony napisanej w zeszycie. 

 

Czas na ruch: https://www.youtube.com/watch?v=az7AZ2La6g4 

 

Edukacja matematyczna: 

 

Przygotuj 2 pęczki patyczków po 10 patyczków w każdym oraz 10 patyczków luzem. 

Ile masz wszystkich patyczków razem? 

 

Otwórz Ćwiczenia matematyczne str. 46 .Wykonaj zad. 1, 2, 3 

W czasie obliczeń pomocne będą przygotowane wcześniej patyczki. 

 

Edukacja muzyczna: 

 

Poproś  rodziców o pomoc w wykonaniu  instrumentu. 

Możesz wykonać własny instrument muzyczny. Przygotuj plastikowe pudełko, albo butelkę. Wsyp 

do środka jeden z wybranych materiałów: ryż, fasolę, kaszę, groch. Zakręć dokładnie butelkę. 

Posłuchaj dźwięku tak wykonanego instrumentu. 

 

Posłuchajcie piosenki i spróbujcie zaśpiewać razem orkiestrą. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3UYIl4iwnO4 
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Jestem muzykantem, konszabelantem 
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 
Ja umiem grać i my umiemy grać: 
na skrzypcach, na skrzypcach 
cimci ricci, cimcci ricci 
Jestem muzykantem, konszabelantem 
My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 
Ja umiem grać i my umiemy grać: 
Na trąbce, na trąbce 
trutu tutu, trutu tutu 
bum tarara, bum tarara, 
firlalalajka, bęc! 
trutu tutu, trutu tutu 
bum tarara, bum tarara, 
firlalalajka, bęc! 
 
Jestem muzykantem, konszabelantem 

My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 
Ja umiem grać i my umiemy grać: 
Na flecie, na flecie 

Firlalalajka, firlalalajka 

firlalalajka, firlalalajka bęc! 
 

Jestem muzykantem, konszabelantem 

My jesteśmy muzykanci, konszabelanci. 
Ja umiem grać i my umiemy grać: 
na bębnie, na bębnie 

bum tarara, bum tarara, 
firlalalajka, bęc! 
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