
Wtorek - 12.05.2020 r. 

Kochani dzisiaj mamy wtorek, kolejny dzień pełen przygód. Jestem pod wielkim wrażeniem Waszej

pracy i zaangażowania!. Dzisiaj poznacie głoskę ń, rozwiążecie krzyżówkę, pobawicie się w sklep 

i  zaśpiewacie piosenkę “Bal na łące”. Bawcie się dobrze! Powodzenia :)

Temat: Jedziemy na majówkę. 

Edukacja wczesnoszkolna

1. Do dzisiejszej lekcji będzie Wam potrzebny podręcznik, ćwiczenia i zeszyt do edukacji 

polonistycznej.

2. W zeszytach zapiszcie: 

Lekcja (data)

Temat: Jedziemy na majówkę.

Następnie rozwiążcie krzyżówkę. Możecie ją wkleić do zeszytu lub przerysować.

Jakie jest rozwiązanie krzyżówki? 

Jaki wyraz ukrył się w słowie: majówka? 

Co to jest majówka?

3. Otwórzcie podręcznik na stronie 10-11. Opowiedzcie co przedstawia ilustracja.

4. Posłuchajcie/Przeczytajcie tekst. Odpowiedzcie na pytania: 

- Dokąd pojechała na majówkę Ewa z mamą?

- Dlaczego mama zwlekała z wyjazdem do Niegowa?

- Z kim tak bardzo chciała się spotkać Ewa?

5. Dziś poznajemy literę ń, dlatego odszukajcie w tekście wyrazy zawierające ń. 

Litera „ń” jest kolejną spółgłoską miękką. W języku polskim nie znajdziemy żadnego wyrazu,

który zaczyna się na głoskę „ń”Występuje ona jedynie w środku lub na końcu wyrazu.

6. Kliknijcie poniższy link, a dowiecie się w jakich innych wyrazach mieszka ń:

 https://www.youtube.com/watch?v=EKHPd6hpNVw 

7. Spójrzcie, jak piszemy literę ń: https://www.youtube.com/watch?v=jca8hNd4npY

https://www.youtube.com/watch?v=EKHPd6hpNVw


8. Wykonajcie zadania w ćwiczeniach z j. polskiego ze str. 14 i 15 (zadanie 1 dla chętnych).

9. Czas na przerwę: Wykonaj ćwiczenie napisane w zdaniu, następnie dopasuj obrazek. 

https://wordwall.net/pl/resource/976301/przerwa

10. Otwórzcie zeszyt do matematyki. Zapiszcie w nim:

Lekcja (data)

Temat: Zabawa w sklep.

Wydrukujcie kartkę z obrazkami lub narysujcie ilustracje i zapiszcie obliczenia do pytań.

Muzyka

Zaśpiewajcie piosenkę: “Bal na łące”

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo

Zadania dla chętnych: 

- ćwiczenia polonistyczne zadanie 1 strona 14;

- zeszyt do kaligrafii – litera ń strona 51;

- zeszyt do kaligrafii matematycznej strona 26;

- poćwicz odejmowanie: https://www.matzoo.pl/klasa1/odejmowanie-w-zakresie-20_2_13

- pomysły na prace plastyczne: https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17-

pomyslow-na-wiosenne-prace-plastyczne-i-techniczne.html

https://www.youtube.com/watch?v=VL-IW-Xy0Jo
https://wordwall.net/pl/resource/976301/przerwa
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17-pomyslow-na-wiosenne-prace-plastyczne-i-techniczne.html
https://dzieciakiwdomu.pl/2017/02/zwiastuny-wiosny-17-pomyslow-na-wiosenne-prace-plastyczne-i-techniczne.html
https://www.matzoo.pl/klasa1/odejmowanie-w-zakresie-20_2_13

