
Edukacja wczesnoszkolna kl.Iab     
12.04 - 16.04.2021

Poniedziałek (12.04.2021)
Temat dnia: Literowe opowieści – dż jak dżem.

Edukacja polonistyczna
Wprowadzenie dwuznaku dż, Dż na podstawie wyrazu dżem.
Wykonajcie ćwiczenia 1,2,3 str.98-99
Czytanie tekstów z podręcznika str.108-109. Odpowiedzcie na pytania:

 W jaki sposób dzieci odpoczywają?
 Jak wygląda piknik?
 Jakie przysmaki przygotowały dziecina piknik?
 Kto i z jakiego powodu został dżemowym królem ?
 Z jakich produktów przygotowuje się dżemy i konfitury?

Wysłuchajcie fragmentu wiersza Juliana Tuwima :Dżońcio”
Odpowiedzcie na pytania:

 Jak nazywa się piesek z wiersza?
 Kim jest dla swojego pana?
 W co chciał go zamienić pan?
 O czym pan rozmawiał z Dżońciem?
 Co mu zaproponował?

Praca domowa
Nauczcie się czytać tekst ze str.108 z podręcznika.Wykonajcie ćwiczenie 4 str.99 z ćwiczeniówki.

Wtorek (13.04.2021)
Temat dnia: Literowe opowieści-Literki na miękko.

Edukacja polonistyczna
Przeczytajcie rymowanki „Literki na miękko” Wskażcie wyrazy które zawierają dz, dź, dzi
Nauczcie się na pamięć wybranego wierszyka.
Przeczytajcie teksty i obejrzyjcie zdjęcia z podręcznika ze str.111 i odpowiedzcie an pytanie
-Co kolekcjonuje Zosia i Paweł?
-Jak powstaje zielnik?
Opowiedzcie o swoich kolekcjach.
Praca domowa 
Narysujcie w zeszycie  swoje kolekcje i podpiszcie je.
.

Edukacja matematyczna
Utrwalamy nazwy miesięcy
Wykonajcie ustnie zad.1,2,3,4,5,6 z podręcznika str.52-53 oraz w ćwiczeniówce zadania nr 1,2,3,4 
str.47

Praca domowa
Nauczcie się na pamięć nazwy miesięcy .



Środa (14.04.2021)
Temat dnia: Balony i latawce.

Edukacja polonistyczna
Obejrzyjcie ilustrację str.6-7 i odpowiedzcie na pytania:

 Jaką porę roku przedstawia ilustracja?
 Na jaki nkolor kwitną drzewa?
 Dokąd przyszły dzieci?
 W co się bawią dzieci?
 Jaki nastrój panuje na festynie?
 Co klaun trzyma w ręku?
 Jaki pojazd znajduje się w górze?
 Co trzyma w ręku dziewczynka z kucykami?

Wykonajcie ćwiczenia nr 1,3,5,6 str.3 -4-5 w ćwiczeniówce.

Praca domowa 
Ćwiczenie 2 str. 3 w ćwiczeniówce.
Nauczcie się czytać wiersz” Jak na lato” podręcznik str.3

Edukacja matematyczna
Figury geometryczne
Wykonajcie ustnie zad.1,2,3,4 z podręcznika str.54-55 oraz w ćwiczeniówce zadania ze  str.48-49.

Praca domowa
Wykonajcie ćwiczenie 3 str.49 (ćwiczeniówka).

Czwartek (15.04.2021)
Temat dnia: Wieje wiatr.

Edukacja polonistyczna

Wysłuchajcie wiersz „Panie Wietrze” z podręcznika str.8. Odpowiedzcie na pytania:
 O co jest pytany wiatr?
 Jaką radę dla wiatru ma autor wiersza?

Wykonajcie ćwiczenie1 str.6
Przeczytajcie tekst str.9 i odpowiedzcie na pytanie -Co to jest wiatr i jaką rolę odgrywa w 
przyrodzie?
Wykonajcie ćwiczenie 2,3,4 str.6-7

Edukacja matematyczna
Rozpoznawanie figur geometrycznych
Wykonajcie ustnie  ćw.1,2,4,5,6 z podręcznika str.56-57 oraz w ćwiczeniówce str.50-51



Piątek (16.04.2021)
Temat dnia: W chmurach.

Edukacja polonistyczna
Wysłuchajcie wiersza „Dyzio marzyciel”z podręcznika str.10 i odpowiedzcie ustnie na pytania z 
ćw.1,2 str.10
Wykonajcie ćwiczenie 1,2 str.8
Czytanie informacji na temat jak powstają chmury i wykonanie ćwiczeń 3,4 str.9
Praca domowa
Nauczcie się czytać wiersz „Dyzio marzyciel”

Edukacja matematyczna
Boki i kąty w figurach geomertycznych
Wykonajcie ćwiczenie 1,2,3,4,5,6 z podręcznika str.58.

Praca domowa
Zróbcie zadanie nr 1 z ćwiczeniówki str.52.


