
Poniedziałek 22 czerwca 2020
Temat:Z książką w walizce

1. Ćwiczymy w domu lub na podwórku- zabawy ruchowe przy muzyce
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE

2. Przeczytaj 10 tytułów książek, które znajdziesz w domu. Zapisz 5 z nich  w zeszycie z j. 
polskiego, pamiętając o cudzysłowie.

3. Ułóż zdania z wyrazami : bibliotekarz, księgarnia, książka, pisarz. Zapisz je w zeszycie.
4. Wykonaj ćw.1str 108,  ćw.3,4,5 str 109 ćwiczenia z polskiego
5. Wykonaj ćw 1,2,3 str 76 ćwiczenia z matematyki

 

Wtorek 23 czerwca 2020
Temat: Wakacyjne rady

1. Wykonaj laurkę dla taty wg wzoru. Wytnij szablon, naklej go na kartke z bloku 
technicznego, złóż na pół, pokoloruj a w środku napisz własne życzenia dla swojego taty i 
narysuj bukiet kwiatów. Szablon wyślę na classdojo.

2. Przeczytaj rady nauczycielki z ćw. 1 str 110 . Przepisz 1 z nich w linijkach w ćwiczeniach.
3. Zastanów się co oznacza rada zapisana na zielono i zgodnie z nią wykonaj ćw. 2 110
4. wykonaj ćw 3,4 str 111 ćwiczenia z polskiego
5. Wpisz właściwe liczby w kołach ratunkowych ćw 1 str 77 matematyka, wykonaj ćw 2,3,4 

str 77 i 78

Środa 24 czerwca 2020
Temat : Wakacyjne rady

 posłuchaj piosenki Wakacyjny pociąg
1.https://www.youtube.com/watch?v=uSwisxOMNz4&t=54s

2. Obejrzyj krótkie filmiki dotyczące bezpieczeństwa nad wodą, w górach i na drodze.
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60

3. Wykonaj pracę plastyczno- techniczną wg wzoru , który wyślę na classdojo . Wykorzystaj 
papier kolorowy, blok techniczny, rózne  ozdoby, które możesz znaleźć w domu.

4. Matematyczna karta pracy- kolorowanka matematyczna
5. Ćwiczymy do linku wf w domu

https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc

Czwartek 25 czerwca 2020
Temat: Do zobaczenia w drugiej klasie

1.Przepisz do zeszytu 
  Wczoraj nauka, dzisiaj już
  zaczęły się wakacje!
  Weź mocne buty, plecak włóż,
  Na stację czas, na stację!

https://www.youtube.com/watch?v=uSwisxOMNz4&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=Xw7aNr4vTbc
https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
https://www.youtube.com/watch?v=0iidgRGFl60
https://www.youtube.com/watch?v=wS4SRvkvLio
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA


Pamiętaj, że przepisując tekst rymowany, wiersz  nie wolno zmieniać długości wersów czyli linijek,
oraz trzeba przepisać dokładnie taka jak napisał to autor.
       2.Uzupełnij krzyżówkę  str 112 ćwiczenia z polskiego
           Wykonaj ćw, 2 str 112
       3.Wykonaj ćw 1 , str 79 ćwiczenia z matematyki
       4.Przypomnij sobie piosenkę Wakacyjny pociąg – naucz się śpiewać refren
       5.Matematyczna katra pracy

Piątek 26 czerwca 2020

Temat: Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

Wesołych wakacji!!!


