30.03.2020
1. Podręcznik strony 62-63:
- Obejrzyj ilustrację, a następnie wykonaj zadania 1, 2, 3 i 4.
- Przeczytaj rozwinięte zdania. Wybierz jedną grupę zdań i przepisz je w takiej formie
jaka jest ukazana w podręczniku (cztery linijki).
2. Wykonaj z karty ćwiczeń ze strony 58 ćwiczenia 1 i 2.
3. Przeanalizuj z podręcznika matematycznego ze stron 31- 32 zadania 1-6.
4. Na podstawie zadań z podręcznika wykonaj działania z ćwiczenia matematycznego na
stronie 29.
5. Zapoznaj się z wiadomościami z informatyki na stronie 30, a później zrób ćwiczenie 1
na stronie 31.

31.03.2020
1. Obejrzyj ilustrację w podręczniku na stronach 66-67.
Przeczytaj czytankę na stronie 66 i podkreśl w niej wszystkie dwuznaki sz, Sz.
PAMIĘTAJ: SZ to jedna głoska, ale dwie litery.
2. Naucz się piosenki Niesporne literki- sz. Możesz zatańczyć do tej melodii.
3. Wykonaj w karcie ćwiczeń na stronach 60-61 zdania 1, 3 i 4.
4. Przeanalizuj z podręcznika matematycznego ze strony 33 zadania 1, 2 i 3.
5. W ćwiczeniu matematycznym rozwiąż zadania 1, 2, 3 ze strony 30.
6. Przeczytaj 4 razy czytankę na stronie 66.

01.04.2020
1. Poproś rodzica o przeczytanie opowiadania z podręcznika ze stron 68-69 i odpowiedz
na pytania zawarte pod tekstem.
2. W kartach ćwiczeń wykonaj zadanie 1, 4 i 5 ze stron 62-63.
ZAPAMIĘTAJ: O rzeczy pytamy: co to?
3. W szkole robiliśmy już kukiełki. Ty razem wykonaj stracha na wróble według
własnego pomysłu.

02.04.2020
1. Wysłuchaj fragmentu książki „Charlie i fabryka czekolady”. Odpowiedz na pytania:
Jaki stosunek ma:
- rodzina do Charliego?
- chłopiec do rodziny?
- chłopiec do czekolady jako upominku?
2. Obejrzyj ilustrację w podręczniku na stronach 70-71 i przeczytaj nową czytankę.
3. W ćwiczeniu na stronie 65 wykonaj zadania 4, 5, a na stronie 66 ćwiczenie 2.
4. Odczytaj poniższe hasła, w których ostatnia litera pierwszego wyrazu jest pierwszą
literą drugiego wyrazu. Podkreśl wyrazy związane ze „zdrowymi” zasadami jedzenia
słodyczy.

5. W podręczniku matematycznym przeanalizuj stronę 34.
6. W ćwiczeniu matematycznym wykonaj zadanie 1 na stronie 32.
7. Naucz się czytać tekst na stronie 70. Jutro przeczytasz go Pani.

03.04.2020
1. Poproś rodzica o przeczytanie tekstu z podręcznika ze strony 72. Następnie obejrzyj
do niego ilustrację i odpowiedz na pytania:

- Co przedstawia ilustracja?
- W co bawią się dzieci?
- Na czym polega ta zabawa?
Wykonaj zadanie 3 na stronie 73.
2. W kartach ćwiczeń wykonaj zadania 1, 2, 4 na stronach 68-69. Starannie przepisz
zdania z zadania 4 do zeszytu.
3. Przeanalizuj co ma Ci do przekazania Kuba, Marta i Edyta w podręczniku
matematycznym na stronach 36-37.
4. W ćwiczeniach matematycznych zrób ćwiczenia 1- 4 ze strony 34.

