
Poniedziałek 1 czerwca 2020
Temat: W indiańskiej wiosce

1.Poproś kogoś dorosłego lub przeczytaj sam wiadomości o Indianinach ze str 57 podręcznika, a 
następnie przeczytaj sam i naucz się czytać wiersza Indiańskie sny str 56 podręcznik 
2.Wykonaj ćw 1, 2 3 4str 58 podręcznik.

3. Zapamietaj!
Ó piszemy wtedy, gdy w wyrazach pokrewnych wymienia się na O,A LUB E
zapisz w zeszycie
pióro bo pierze
dół bo doły
wrócić bo wracać

4. Zrób ćw 1,str 89 cwiczenia z polskiego, ćw 3,4,5 str 90 cwiczenia z polskiego
5. MATEMATYKA ćw 1,2 str 59 podręcznik, cw.1,2 str 63 cwiczenia
6. zapisz w zeszycie działania 

20+3=23, 30+4=34, 40+6=36, 50+5=55, 60+7=67, 70+6=76, 80+9=89, 90+9=99
7. Poćwicz do linku wf w domu

https://www.youtube.com/watch?v=BaVn-HIZkiQ

Wtorek 2 czerwca 2020
Temat:Dzieci z kraju Wschodzącego Słońca

`1. Odszukaj na mapie świata  lub globusie gdzie znajduje się Japonia.Obejrzyj zdjęcia i przeczytaj 
informacje pod nimi str 60 i 61 podręcznik 
2.Przyjrzyj się fotografii ze str 62 podęcznika i spróbuj odpowiedziec na pytania z ćw 1 str 62. Nie 
odpowiesz na wszystkie pytania. Zastanów się dlaczego.

3. wykonaj ćw 2 str 62 – ułóż 3 pasujące pytania na które będziesz mógł odpowiedzieć patrząc 
na fotografię.

4. Zrób ćw 3 str 62 podręcznika
5. Matematyka ćw. 1,2 str 63 podręcznik , oraz ćw 1,2 str64 ćwiczenia z matematyki 
6. Ćw. 2, 3 str 92 ćwiczenia z polskiego

Środa 3 czerwca 2020
Temat:W torbie u kangura

1. Odzukaj na mapie lub globusie Australię
2. Na str 65 podręcznika znajdziesz zdjęcia zwierząt, które żyją w Australii. Zapisz w zeszycie 

nazwy tych zwierzątek.
3. Przeczytaj wiersz  Co masz w kieszeni? Str 64 podręcznik 
4. Ulep z plasteliny  kangura korzystając z pomocy obrazka ze str 65.
5. Przeczytaj list z cw 1 str 93 ćwiczenia i odpowiedz na pytania zawarte pod listem
6. Zrób ćw 2 i 3 str 94 ćwiczenia z polskiego
7. Matematyka Ćwiczenie 1, 2 str 65 cwiczenia z matematyki
8. Cwicz do linku wf w domu

https://www.youtube.com/watch?v=wp4qRMp2Fvw

Czwartek 4 czerwca 2020
Temat:Afrykański kolega

1.Odszukaj na mapie lub globusie Afrykę.
2. Przeczytaj informacje ze str 68 podrecznika o Afryce. Oraz wiersz Czarni przyjaciele i 

rozwiąż zagadki ze str 69

https://www.youtube.com/watch?v=BaVn-HIZkiQ
https://www.youtube.com/watch?v=wp4qRMp2Fvw


3. Wykonaj pisemnie cw 1str 70 podrecznik
4. cwiczenia z polskiego 1,2str 95  naklejki  z wyklejanki
5. Matematyka ćw. 1,2,3 str 66
6. Zwierzęta Afryki – praca plastyczna. Wytnij z szablonu [ wyślę na classdojo] zwierzęta, 

które żyją w Afryce, dokładnie je pokoloruj , naklej na kartkę z bloku rysunkowego i 
dorysuj stosowny krajobraz.

Piątek 5 czerwca 2020
Temat: Pzdrowienia z Polski

1.Matematyka  ćwiczenia – cw 1,2,3 str 67
Podrecznik cw 1,2str 73
2.Przeczytaj wiersz ze str 96 w cwiczeniach z polskiego. Zrób ćw 2 str 96
Muzyka

3. rozwiąż logogryf str 97 cwiczenia z polskiego
4. Posłuchaj jak brzmi kujawiak – tylko pierwsza piosenka

https://www.youtube.com/watch?v=MSAkAjhq6cM
ED. informatyczna
https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-20_3_14

5. Poćwicz dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 na stronie matzoo.pl
6. karta pracy – wyślę na classdojo

https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-20_3_14
https://www.youtube.com/watch?v=MSAkAjhq6cM

