Zadania na poniedziałek 30.03.2020 r.

Jeśli masz ćwiczeniówkę  do kaligrafii uzupełnij stronę 44.
Jeśli nie masz napisz pięknie wyrazy w zeszycie do języka polskiego:
dach,  mucha, chata, Michał, choinka, Chiny, maluch, duch, paluch, słuch, schody, schowek, schwyta
Przepisz do zeszytu zdania:
Michał je lody dla ochłody.
Zuchy, gdy zobaczyły duchy, schowały się pod poduchy.

Przeczytaj samodzielnie lub z pomocą dorosłego tekst na s. 46, 47 podręcznika i odpowiedz na pytania całymi zdaniami:
Co krąży nad polami?
Co robią niektóre zwierzęta?
Co robi żaba, a co robią jeże?
Co wyrasta spod śniegu?
Co rośnie w lasach?
Co pojawiło się na drzewach?
Wykonaj polecenie pod tekstem na s. 47.

Jakie oznaki wiosny widzisz na ilustracji – s. 46, 47 podr., a jakie w pobliżu swojego domu?
Naucz się pięknie czytać tekst ze s. 46 podr. lub jego fragment.

Wykonaj zadania ze s. 36 oraz zad. 4 ze s. 37 ćwiczeniówki do eduk. zintegr.
Zad. 3 s. 37 jest dla chętnych.

Jeśli nie masz ćwiczeniówki  napisz w zeszycie do j. polskiego linijkę małej i linijkę wielkiej litery ż.
Narysuj w zeszycie: żabę, jeża, wieżę i podpisz: 
żaba     jeż     wieża
Zwróć uwagę, gdzie schowało się ż. Podkreśl litery ż.
Uzupełnij zdania i przepisz do zeszytu:
na wieżę                   w kałuży
Żaba pływa ………. .
Wesołe jeże biegną ………. .
Ułóż zdania z rozsypani i zapisz je w zeszycie.
kolców.    ma    róża    Ta    dużo
żyrafa    szyję.    ma    Każda    długą

Wybierz z podanych i zapisz w zeszycie do matematyki tylko liczby mniejsze od 7:  
7    4    11    8    12    6    9    5    13    10
pod spodem zapisz liczby większe od 8, a mniejsze od 13
jeszcze niżej zapisz liczby mniejsze od 11, a większe od 4

Zad. 4 s. 18 podr. do matematyki
Pan Marek planował pomalować 12 ławek. Pomalował o 2 ławki więcej. Ile ławek pomalował?
Zapisz w zeszycie działanie i oblicz.

Oblicz. Co zauważasz? (zad. 5 s. 18)
10+2=     2+10=     12-2=     12-10=
Z liczb 10, 4, 14 ułóż cztery działania i zapisz je w zeszycie.
Jeżeli masz podręcznik do matematyki możesz również zrobić zad. 2 i 3 s. 18

