
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 1AB

Zajęcia polonistyczne

Poniedziałek 09.11.2020

Temat: Dbamy o naszą klasę.

Obejrzycie ilustrację z podręcznika ze str.4 i powiedzcie czym zajmują się uczniowie w klasie, a co robi Pani

nauczycielka? Co dzieci mogły robić na lekcji? Zastanówcie się, które dziecko na ilustracji jest dyżurnym.

Dokończcie ustnie zdania:

Dziewczynka wyciera tablicę, ponieważ …..................................................................... .

Chłopiec wyrzuca papier do kosza, aby ….................................................................... .

Dziewczynka zbiera kredki, ponieważ ….................................................................... .

Chłopiec podlewa kwiatki, żeby .............................................................................. .

Zadania do wykonania:

1) W ćwiczeniówkach zróbcie zdania nr 1,2,3 ze str.3.

Zajęcia matematyczne

Poniedziałek 09.11.2020

Temat: Doskonalę rozumienie liczby 8.

Do dzisiejszej lekcji przygotujcie sobie kuferek. Będziemy rozkładać liczbę 8 na:

 dwa zbiory: 

8 = 4 + 4

 trzy zbiory:

8 = 4 + 2 + 2

 na cztery zbiory:

8 = 2 + 2 + 2 + 2

 na pięć zbiorów

 na szcześć zbiorów

Zadania do wykonania:

1) Wykonajcie ustnie ćwiczenia nr 1,2,3,4 z podręcznika ze str.58.



Zajęcia polonistyczne

Wtorek 10.11.2020

Temat: Literowe opowieści „J jak jajko”.

Spójrzcie  na  ilustrację  znajdującą  się  w  podręczniku  na  str.  6-7.  Co  robi  tata?  Co  trzyma  w  rękach

dziewczynka? 

Odpowiedzcie na pytania:

 Ile głosek ma wyraz jajko?

 Jaka jest pierwsza głoska w wyrazie jajko?

 Na ile sylab dzieli się wyraz jajko?

Przyjrzyjcie  się,  w  których  polach  napisana  jest  litera  mała  j i  wielka  J.  Zwróćcie  uwagę  na  miejsce

rozpoczęcia pisania literki.

Zadania do wykonania:

1) Nauczcie się czytać tekstu z podręcznika str. 6

2) W ćwiczeniówkach wykonajcie zadania ze str. 4-5.



Zajęcia polonistyczne

Czwartek 12.11.2020

Temat: Dokarmiamy ptaki.

Jan Brzechwa

Sójka

Wybierała się sójka za morze,
Ale wybrać się nie może.

- Trudno jest się rozstać z krajem,
A ja właśnie się rozstaję.

Poleciała więc na kresy,
Pozałatwiać interesy.

Odwiedziła najpierw Szczecin,
Bo tam miała dwoje dzieci.
W kielcach była dwa tygodnie,
Żeby wyspać się wygodnie.
Jedną noc spędziła w Gdyni,
U znajomej gospodyni.
Wpadła także do Pułtuska,
Żeby w Narwi się popluskać.
A z Pułtuska do Torunia,
Gdzie mieszkała jej ciotunia.
Po ciotuni jeszcze sójka,
odwiedziła w Gnieźnie wujka,
potem matkę, ojca, syna,
I kuzyna z Krotoszyna.
Pożegnała się z rodziną,
a tymczasem rok upłynął.
Znów wybiera się za morze,
ale wybrać się nie może. (…)

Odpowiedzcie na pytania: 

 jaka jest nazwa ptaka występującego w wierszu?

 które miasta odwiedziła sójka?

 czy Sójka wybrała się za morze?

Zadania do wykonania:

1. Przeczytajcie nazwy ptaków z ilustracji w podręczniku na str.8-9. W chmurce są ujęte ptaki, które 

odlatują na zimę do ciepłych krajów. Ptaki poza chmurką zostają na zimę w Polsce.

2. Odpowiedzcie ustnie na pytania zadane w zadaniu nr 2 z podręcznika str.8.

3. Wykonajcie ćwiczenia numer 1, 2, 3, 4, 5 w ćwiczeniówkach ze str.6-7.



Zajęcia polonistyczne

Piątek 13.11.2020

Temat: Na pomoc.

Wysłuchajcie opowiadania „Na pomoc” Zofii Staneckiej z podręcznika str.10-11. Co przytrafiło się Marcie

na szkolnym korytarzu? Co zrobili Marta i Anetek w czasie przerwy? Kto pomógł Marcie? Jak zachował się

Antek? 

Zadania do wykonania:

1. Wykonajcie zadania z ćwiczeniówki nr 2, 3, 4, 5, 6 ze str.8-9.

Zajęcia matematyczne

Piątek 13.11.2020

Temat: Dodaję i obliczam niewiadomą liczbę.

Do dzisiejszych zajęć będzie potrzebny kuferek. Wykorzystajcie do liczenia patyczki piankowe. 

Zadania do wykonania:

1. Zróbcie zadanie 1, 2 w ćwiczeniówkach str.47.

2. Wpiszcie podane przykłady do zeszytu i uzupełnijcie liczbami okienka:

7 + = 8  

6 + = 8 

5 + = 8

2 + = 7 


