
Zadania dla uczniów klasy pierwszej na VII tydzień
 nauki (27 – 30 kwietnia 2020 r.) 

Poniedziałek - „Nasze ulubione zajęcia”

1. Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, co będzie tematem dzisiejszych zajęć :
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Pytania do krzyżówki :
1. Sportowiec na łyżwach z kijem i krążkiem do gry.
2. Tam piłkarz trenuje i gra mecze.
3. Gra planszowa z pionkami czarnymi i białymi.
4. Walczy na ringu.
5. Kolekcjoner ma bogate ……  .

2. Przeczytaj teksty w podręczniku na str. 72 – 73. Dowiesz się, czym interesują się 
dzieci przedstawione na ilustracjach. A Ty, jak lubisz spędzać wolny czas? Jakie jest 
Twoje hobby?
3. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 1/68 oraz ćw. 3/69. Dla chętnych ćw. 2/68
i 4/69.
4. Jeśli masz ochotę, możesz poćwiczyć z Lulisią i Lulitulisiami

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4 

5. Wykonaj zadanie 1/70 w kartach matematycznych. Dla chętnych zadania 2 i 3/

Wtorek - „Nasze ulubione zajęcia (cd)”

1. Gimnastyka oka i języka – poćwicz czytanie sylab w podręczniku na str. 74.

https://www.youtube.com/watch?v=Tc82wV1jV-4


2. Wykonaj ćw. 1 i 2/70 w kartach polonistycznych. Pamiętaj o wielkiej literze na 
początku zdania i o kropce na końcu.
3. W kartach matematycznych wykonaj zadania 1 i 2/72.
4. Jeśli pamiętasz piosenkę pt.: „Bo co może mały człowiek”, zaśpiewaj ją. Nagranie 
znajdziesz w załączniku.
5. Narysuj na kartce z bloku to, co lubisz robić w wolnym czasie.

Środa - „Niezwykłe kolekcje”

1. Dzisiejsze zajęcia możesz zacząć od rytmicznej rozgrzewki:

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

2. Przeczytaj informacje w podręczniku na str. 75. Dowiesz się, co można 
kolekcjonować?   A Ty, co chciałbyś kolekcjonować?
3. Wykonaj ćw. 5 i 6 /72 w kartach polonistycznych. Dla chętnych 7, 8 i 9 /73.
4. W kartach matematycznych wykonaj zadanie 4 /73. Dla chętnych 3 /73.

Czwartek - „Na majówkę”

1. Wysłuchaj piosenki pt.: „Na majówkę”.

https://www.youtube.com/watch?v=6N5xHLANJEs 

2. Kilka informacji na temat majowych świąt:

   Święto Pracy – międzynarodowe święto ludzi pracujących obchodzone corocznie 
                               1 maja
    Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – święto obchodzone corocznie 2 maja

    Święto Narodowe Trzeciego Maja – rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,      
święto obchodzone corocznie 3 maja

2. Poproś rodziców o przeczytanie tekstu pt.: „Maraton” w podręczniku (cz. 5) na 
str.3, a następnie opowiedz, w jaki sposób tata postanowił uczcić majowe święta?

3. Przypomnijmy sobie również nasze symbole narodowe:

https://www.youtube.com/watch?v=6N5xHLANJEs
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo


4. Wysłuchaj nagrania „Mazurka Dąbrowskiego”  – pamiętaj o właściwej postawie 
podczas śpiewania lub słuchania hymnu.

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ 

5. W kartach polonistycznych wykonaj ćw. 1 i 2 /3. Dla chętnych ćw.3, 4 i 5 /4.
6. Wykonaj ćw. 1 /3 w kartach matematycznych, a następnie zapisz w zeszycie 
zaznaczone liczby jako przykłady działań na dodawanie, np.:
7 + 1 + 2 = 10
2 + 5 + 3 = 10

W tym tygodniu nadal ćwiczcie przepisywanie tekstów oraz pisanie ze 
słuchu i z pamięci:

✗ Marek zmazał gąbką tablicę. Potem narysował trójkąt i rozwiązał 
zadanie. Zrobił jeden błąd. Pani postawiła mu piątkę z minusem.

✗ Grześ był dyżurnym. Sprzątał każdy kącik i wycierał kurze. Układał 
książki na półce. Chciał dostać pochwałę.

✗ Gruby sąsiad wdrapał się na dąb i złamał gałąź. Spadająca gałąź 
zerwała sieć pająka. Biedny pająk musi zrobić nową sieć. 

https://www.youtube.com/watch?v=ioUutRw9WeQ


        Marek zmazał gąbką tablicę.

        Potem narysował trójkąt i rozwiązał zadanie.

        Zrobił jeden błąd.

        Pani postawiła mu piątkę z minusem.

Grześ był dyżurnym. 

Sprzątał każdy kącik i wycierał kurze. 

Układał książki na półce. 

Chciał dostać pochwałę.

Gruby sąsiad wdrapał się na dąb i złamał gałąź.
 
Spadająca gałąź zerwała sieć pająka.
 
Biedny pająk musi zrobić nową sieć. 


