
CZWARTEK 26.03.2020 r. 

 

 

Witajcie w kolejnym dniu, dzisiaj jest czwartek, czyli mamy 2 edukacje wczesnoszkolne :) 

Znając Was na pewno sobie świetnie poradzicie! 

 

 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA:  
 

Temat dzisiejszych zajęć: W świecie zegarów. 
 

  

Bardzo proszę przygotujcie sobie do naszej dzisiejszej lekcji podręcznik - zielony (jeżeli go 

macie, bo wiem, że część osób zostawiła go w szkole, dlatego dorzucę jeszcze plik z 

odpowiednią stroną z podręcznika żebyście go sobie otworzyli na komputerze – NIE 

MUSICIE GO DRUKOWAĆ), zeszyt w kratkę, ćwiczenia zielone. 

 

 

Dziś przed Wami takie wyzwania jak:  

• rozwiązywanie zadań tekstowych, 

• test słuchowy, czy potraficie rozróżnić dźwięki różnych zegarów,  

• zapoznanie się z różnymi rodzajami zegarów, 

• odczytanie godzin na zegarze. 

 

 

1. Otwórzcie proszę podręczniki z matematyki na stronie 10. Są tam zadania do rozwiązania 

dla Was. Pamiętajcie, że w podręczniku nic nie piszemy. Możesz wykonać zadania 

udzielając odpowiedzi ustnie rodzicom, chyba że bardzo chcecie to możecie napisać 

rozwiązania zadać w zeszycie w kratkę: zapisując np. Zad. 1 str. 10 i obok tego zapisu 

wpiszcie wynik. Zadania możecie przeczytać samodzielnie jeżeli potraficie lub poroście  
o pomoc Waszych rodziców lub starsze rodzeństwo.  

2. Poproście kogoś starszego o pomoc w uruchomieniu linka: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8CK80b0B-8  

 

Wasze zadanie będzie polegało na tym, że macie słuchać odgłosów zegarów i spróbujcie 

odgadnąć jaki to jest rodzaj zegara. Drugi raz możecie obejrzeć prezentację żeby zobaczyć 

jak wyglądają poszczególne zegary.  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z8CK80b0B-8


[Dobra teraz mała przerwa. Możecie wykonać doświadczenie, które przygotowała p. Ola – 

film, który jest dołączony] 
 

3. Możecie w podręczniku zapoznać się z ilustracjami oraz porozmawiajcie i zastanówcie się 

do czego są nam potrzebne zegary? W jakich sytuacjach jest przydatne mierzenie czasu? 
 

  

4. Wykonajcie zadanie 1, 2 i 3 z ćwiczeń ze strony 20.  
Zadanie 4 jest dodatkowe, dla osób, które chcą je wykonać. 

 

 

ZADANIE DLA CHĘTNYCH: 

• Wybrana przez Was strona w kaligrafii matematycznej. 

• Wiem, że tak bardzo domagacie się codziennie pracy plastycznej więc chętnym 

osobom przesyłam inspiracje na dziś: 

https://www.youtube.com/watch?v=K6zaItWbcBc  

• Możecie w celu utrwalenia odczytywania godzin na zegarze zagrać w grę: 
https://www.buliba.pl/nasze-gry/gry-edukacyjne/ktora-godzina.html  
 

• Jeżeli macie już materiały ze szkoły to spakowałam Wam Wasze zegary, które 

robiliśmy w szkole – możecie sobie poćwiczyć odczytywanie godzin. (Zegary są  
z Teczki z wyprawką) 

 

 

Powodzenia! 

p. Asia i p. Ola 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K6zaItWbcBc
https://www.buliba.pl/nasze-gry/gry-edukacyjne/ktora-godzina.html

