
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 1AB

Zajęcia polonistyczne

Poniedziałek 07.12.2020

Temat: Literowe opowieści – ó.

Posłuchajcie wiersza Juliana Tuwima „Idzie Grześ”

Idzie Grześ

Przez wieś,

Worek piasku niesie,

A przez dziurkę

Piasek ciurkiem

Sypie się za Grzesiem.

„Piasku mniej -

Nosić lżej!”

Cieszy się głuptasek.

Do domu wrócił,

Worek zrzucił;

Ale gdzie ten piasek?

Wraca Grześ

Przez wieś,

Zbiera piasku ziarnka.

Pomaluśku,

Powoluśku

Zebrała się miarka.

Idzie Grześ 

Przez wieś,

Worek piasku niesie,

A przez dziurkę

Piasek ciurkiem

Sypie się za Grzesiem...

I tak dalej... i tak dalej...



Odpowiedzcie na pytania:

– Gdzie się podział piasek z worka?

– W jaki sposób można zerbać piasek z powrotem do worka?

– Ile razy Grześ będzie zbierał piasek do worka?

– Jak myślicie, dokąd dotrze Grześ z workiem pełnym piasku?

– Jak nazywa się duży worek?

Wykonajcie analizę i syntezę słuchową wyrazu podstawowego WÓR (wypowiadanie całego wyrazu, 

wybrzmiewanie sylaby, głosek, liczenie głosek, określenie położenia głoski ó)

Zadania do wykonania:

1) Przeczytajcie teskt z podręcznika ze str.38-39.

2) Wyszukajcie w tekście wyrazy z literą ó.

3) W ćwiczeniówce wykonajcie zadania nr 1,2 ze str.41.

4) Zróbcie zadania w ćwiczeniówce nr 3,4,5 ze str.42.

5) Na pracę domową nauczcie się czytać tekstu z podręcznika str.38-39.

Zajęcia matematyczne

Poniedziałek 07.12.2020

Temat: Odejmowanie od 10.

Zadania do wykonania:

1. Zróbcie zadania nr 1,2,3 z podręcznika str.79.

2. Wykonajcie w ćwiczeniówce zadania nr 1,2 ze str.62.

Zajęcia polonistyczne

Wtorek 08.12.2020

Temat: Niespodzianki.

Wysłuchajcie opowiadania pt. „Niespodzianki” z podręcznika str.40-41 i odpowiedzcie na pytania:

– Co przygotował Antek dla Marty?

– Co zrobiła Marta dla Antka?

– Co postanowił zrobić Kalasanty?



– Który fragment opowiadania wydaje Ci się najważniejszy?

Zadania do wykonania:

1) W ćwiczeniówkach wykonajcie zadania nr 1,2,3 ze str.43.

2) Zróbcie zadania w ćwiczeniówce nr 4,5 ze str.44.

Zajęcia polonistyczne

Środa 09.12.2020

Temat: Świąteczne zwyczaje.

Posłuchajcie wiersza Wandy Chotomskiej „Choinka”.

Dzień dobry! - 

Choinka się kłania.

Kiwa zieloną łapką.

- Dzień dobry,

choinko zielona,

weź od nas

czerwone jabłko.

Weź cukierki

w srebrnych

papierkach

i orzechy

w złotych

łupinkach.

Mamo!, Tato!

Zobaczcie prędko,

jak ubrała się

nasza choinka.

Zadania do wykonania:

1. Obejrzyjcie ilustrację z podręcznika str.42-43 i odpowiedzcie na pytania zadane w podręczniku.

2. Wykonajcie w ćwiczeniówce zadania nr 1,2,3,4,5 ze str.45-46.



Zajęcia matematyczne

Środa 09.12.2020

Temat: Ćwiczenie dodawania liczb.

Zapamiętajcie:

W dodawaniu można zamieniać kolejność dodawanych liczb, a wynik pozostanie taki sam.

4 + 2 = 6

2 + 4 = 6

Zadania do wykonania:

1. Wykonajcie w zeszycie zadania nr 1,2 z podręcznika str.80.

2. Zróbcie w ćwiczeniówce zadania nr 1,2,3 ze str.63.

Zajęcia polonistyczne

Czwartek 10.12.2020

Temat: Literowe opowieści – s jak sopel.

Przeczytajcie teskt z podręcznika str.44-45 i odpowiedzcie na pytania:

– Czym jest sopel?

– Jak myślicie, w jaki sposób powstaje?

– Dlaczego sople „rosną” w dół?

– Kiedy sople znikają?

Sopel to lód w formie nacieku, który zwisa z dachu lub gałęzi. Powstaje, gdy temperatura powietrza wynosi

niewiele poniżej 0 stopni Celcjusza. W wyniku promieniowania słonecznego lód ociepla się i powoduje jego

topnienie.  Woda  zaczyna  spływać  kroplami  na  ziemię  dzięki  sile  grawitacji.  Spływające  krople  wody

częściowo zamarzają, powodując narastanie sopla w dół.

Wykonajcie analizę i syntezę wyrazu sopel (liczenie sylab, głosek, samogłosek i spółgłosek).

Zadania do wykonania:

1. Zróbcie zadania nr 1,2,3,4,5 w ćwiczeniówce str.47-48.

2. Na pracę domową nauczcie się czytać tesktu z podręcznika str.44-45 oraz przepiszcie do zeszytu 

tekst o soplu.



Zajęcia matematyczne

Czwartek 10.12.2020

Temat: Robimy zakupy.

Zadania do wykonania:

1. Wykonajcie ustnie zadanie nr 1 z podręcznika str. 81.

2. W ćwiczeniówce zróbcie zadania nr 1,2 ze str. 64.

Zajęcia polonistyczne

Piątek 11.12.2020

Temat: Zimowa pogoda.

Posłuchajcie testu „Zimowa pogoda” z podręcznika str.46-47.

śnieg – opad atmosferyczny, który składa się z kryształków lodu. Kryształki lodu często łączą się ze sobą w

różne formy. Płatki śniegu przyjmują formę gwiazd, igieł, słupków, kwiatu paproci. Składają się z sześciu

ramion.

szron – warstwa kryształków lodu powstających z zamarzniętej pary wodnej,  osadzająca się na różnych

przedmiotach.

kra lodowa – odłamej cienkiej tafli lodu na rzece, morzu lub jeziorze. Kry odłamują się i są niesione nurtem

rzeki.

lód – stan stały wody; kiedy woda zamarza staje się lodem.

sople – lód w postaci nacieku, który zwisa n. z dachu.

Zadania do wykonania:

1. Opowiedzcie ustanie na pytania zadane w podręczniku w zadaniach nr 1,2,3,4 str.47.

2. W ćwiczeniówce wykonajcie zadania nr 1,2,3 ze str.49.

3. Na pracę domową nauczcie się czytać pierwszy tekst z podręcznika str.81.

Zajęcia matematyczne

Piątek 11.12.2020

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb.

Zadania do wykonania:

1. Zróbcie w zeszycie zadania nr 1,2 z podręcznika str.82.

2. W ćwiczeniówkach zróbcie zadania nr 1,2,3 ze str.65.


