
Edukacja wczesnoszkolna kl.Iab     
07.04 - 09.04.2021

Środa (07.04.2021)
Temat dnia: Odwiedzamy muzea.

Edukacja polonistyczna
Przeczytajcie wiersz „Awantura w muzeum” w ćwiczeniówce str.92 i odpowiedzcie na pytania:

• Co przeszkadzało obrazowi?
• Kto i w jaki sposób mu pomógł?

Wykonajcie ćwiczenia nr 2,3 str.92 w ćwiczeniówce.
Wysłuchajcie tekstu z podręcznika str.102-103 i obejrzyjcie zdjęcia  różnych muzeów.
Wykonajcie ćwiczenia 4,5 str.93 w ćwiczeniówce.

Praca domowa 
Zwiedzanie dowolnego muzeum(w Google należy wpisać „Wirtualne spacery po muzeum”.

Edukacja matematyczna
Wykonajcie ustnie zad.1,2,3,4 z podręcznika str.49 oraz w ćwiczeniówce zadania nr 2,3 str.44.

Praca domowa
Zagrajcie z drugą osobą „Gra w 13'' i uzupełnijcie ćwiczenie 1.str.44 (ćwiczeniówka).

Czwartek (08.04.2021)
Temat dnia: Literowe opowieści - dź jak dźwięk.

Edukacja polonistyczna
Wprowadzenie dwuznaku dź, Dź na podstawie wyrazu dźwięk.
Wykonajcie ćwiczenia 1,2,3,4,5,6 str.94-95
Czytanie tekstów z podręcznika str.104-105. Odpowiedzcie na pytania:

• Z jakiego powodu Zenek wciągał na maszt flagę Polski?
• Kto grał na trąbce?
• Jak nazywa się hynm Polski?
• Jak zachowujemy się podczas słuchania i śpiewania hymnu?
• W jakich okolicznościach grany jest polski hymn?

Praca domowa
Nauczcie się czytać tekst ze str.104 z podręcznika.

Edukacja matematyczna
Ćwiczenia w pamięciowym dodawaniu w zakresie 10.
Wykonajcie ustnie z wykorzystaniem liczmanów ćw.1,2,3 z podręcznika str.50 oraz w 
ćwiczeniówce str.45



Piątek (09.04.2021)
Temat dnia: Literowe opowieści - dzi jak dziecko.

Edukacja polonistyczna
Wprowadzenie trójznaków dzi, Dzi.
Wykonajcie ćwiczenie 1,2,3,4 str.96-97
Wysłuchajcie tekstu z podręcznika str.106-107 i odpowiedzcie na pytania:

• Jaki ważny dzień obchodziły dzieci w szkole?
• W jaki sposób dzieci przygotowały się do święta szkoły?
• Kogo wspomina się z okazji święta szkoły?

Praca domowa
Nauczcie się czytać tekst str.106 i wykonajcie ćwiczeniówce ćw.5 str.97

Edukacja matematyczna
Odejmujemy od liczby 14
Wykonajcie ustnie ćwiczenie 1,2,3 z podręcznika str.51.
W ćwiczeniówkach zróbcie zadania nr 1,2 ze str. 46.

Praca domowa
Zróbcie zadanie nr 3 z ćwiczeniówki str.46.


