
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

KLASA 1AB

Zajęcia polonistyczne

Poniedziałek 14.12.2020

Temat: Wyjątkowe święta

Posłuchajcie opowiadania „Wyjątkowe święta”

Odpowiedzcie na pytania:

      -Gdzie spędzi święta rodzina Kuby?

 Kim jest ciocia Kasia?

 Jak Wigilię w swoim domu wspomina Kuba?

 Czego w Wigilię brakuje mu u cioci Kasi?

 Jakie potrawy wigilijne przygotowuje mama Kuby?

 Jakie potrawy wigilijne przygotowuje ciocia Kasia?

 Jaka tradycja pielęgnowana jest w domu Kuby?

Zadania do wykonani

1) Zróbcie zadania w ćwiczeniówce nr 4,5 ,6 ze str.50.

Zajęcia matematyczne

Poniedziałek 14.12.2020

Temat: Układanie i rozwiązywanie zadań

Zadania do wykonania:

1. Zróbcie zadania nr 1,2,3 z podręcznika str.83.

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

Zajęcia polonistyczne

Wtorek 15.12.2020

Temat:Hej kolęda!



Wysłuchajcie wiersza „Pastorałka z podręcznika str.51

wyjaśnienie pojęć: pastorałka,kolęda jasełka-podręcznik str.50

Zadania do wykonania:

1) W ćwiczeniówkach wykonajcie zadania nr 1,2,3 ze str.51.

2) Zróbcie zadania w ćwiczeniówce nr 4,5 ,6 ze str. 52

Zajęcia polonistyczne

Środa 16.12.2020

Temat: Pierwsza gwiazdka

Tradycją wigilijnej kolacji jest to,aby usiąść do stołu,kiedy pojawi się pierwsza gwiazdka.Tradycja pierwszej

gwiazdki nawiązuje do Gwiazdy Betlejemskiej, za którą Trzej Królowie podążali w noc narodzin Jezusa.

Zadania do wykonania

1. Wykonajcie w ćwiczeniówce zadania nr 1,2,3,4,5,6,7,8 ze str.45-46.

Zajęcia matematyczne

Środa 09.12.2020

Temat: Powtarzamy

Zadania do wykonan

1. Zróbcie w ćwiczeniówce zadania nr 1,2,3 ,4,5,6 ze str.66-67.

Zajęcia polonistyczne

Czwartek 17.12.2020

Temat: Zaczynamy Nowy Rok

Słuchanie ciekawostek onocy sylwestrowej i zwyczajach z nia zwiazanych w różnych krajach.

Obejrzyjcie ilustrację w podręczniku na str.52-53 i odpowiedzciena pytania:

-Co przedstawia ilustracja?

-Gdzie spotkali się uczestnicy zabawy?

-W jakim są nastroju?



-Którą godzinę pokazuje zegar na wieży?

-W jaki sposób witają Nowy Rok?

-Co stoi na placu?

Zadania do wykonania:

1. Zróbcie zadania nr 1,2,3,4,5 w ćwiczeniówce str.56-57.

2. Na pracę domową nauczcie się czytać tesktu z podręcznika str.82 oraz przepiszcie do zeszytu dwa 

pierwsze zdania z tego tekstu.

Zajęcia matematyczne

Czwartek 17.12.2020

Temat: Dodawanie i odejmowanie liczb

Zadania do wykonania:

1. Wykonajcie ustnie zadanie nr 1,2,3 z podręcznika str. 84

2. W ćwiczeniówce zróbcie zadania nr 1 ze str. 68.

Zajęcia polonistyczne

Piątek 18.12.2020

Temat: Literowe opowieści-ś jak śruba

Wprowadzenie liter ś,Ś

-analiza i synteza wyrazu śruba,liczenie głosek dzielenie na sylaby

-nauka pisania litery ś,Ś

Wysłuchajcie tekstu z podręcznika str.54 i odpowiedzcie na pytania:

-Co ma Kaśka w środku kubka?

-Z czego Staś zrobił instrument muzyczny?

-Co naśladuje instrument Stasia?

-Gdzie dzieci dadzą koncert?

-Co będzie ich czekać po koncercie?

Zadania do wykonania:

1. W ćwiczeniówce wykonajcie zadania nr 1,2,3 ,4 ze str.58-58

2. Na pracę domową nauczcie się czytać wybrany tekst z podręcznika str.54



Zajęcia matematyczne

Piątek 11.12.2020

Temat: Obliczanie niewiadomej liczby w dodawaniu

Zadania do wykonania:

1. Zróbcie ustnie zadania nr 1,2 z podręcznika str.85.

2. W ćwiczeniówkach zróbcie zadania nr 1ze str.69.


