Zadania na wtorek 31.03.2020 r.
Jeśli masz ćwiczeniówkę  do kaligrafii uzupełnij stronę 45.

Jeśli nie masz napisz pięknie wyrazy w zeszycie do języka polskiego:
żart, łóżko, żel, duży, noże, pożar, Żaneta, róża, różowa, wróżby, żaba, żubr, żmija, żyrafa
Przepisz do zeszytu zdania:
Te jeżyny są dla Grażyny.
Żuk i dwa żurawie razem byli na zabawie.
Porównaj wyrazy napisane na marginesach s. 46 i 47 w podręczniku. Zwróć uwagę, że głoskę ż można zapisywać w dwojaki sposób. Naucz się pięknie czytać -  tekst ze s. 46 podr. lub jego fragment.
Wykonaj zadania ze s. 38 i 39 ćwiczeniówki do eduk. zintegr.

Jeśli nie masz ćwiczeniówki  napisz w zeszycie do j. polskiego linijkę małej i linijkę wielkiej litery rz.
Napisz wyrazy:            rzeka, drzewo, marzec, rzęsy.
Przepisz do zeszytu zdania:
Kret ze smakiem zjada korzonki.
Borsuki robią porządek w norce.
Marzena karmi zwierzęta.
Podkreśl wyrazy z rz.
Matematyka
Zadania ze s. 19 podręcznika (kto ma dostęp). Pozostali:
Zad. 2
Tosia ma 12 lat i jest o 2 lata młodsza od brata. Ile lat ma brat Tosi?
Działanie i odpowiedź zapisz w zeszycie. Odpowiedź zacznij pisać wielką literą, a na końcu postaw kropkę.
Zad.3
W których obliczeniach wynik jest równy 8? Przepisz je do zeszytu.
3+3+2=                                    10-2-1=                        14-4-2=
8+0-1=                                     8-2+2=                         12-1-1=
Zad.4
Dzieci zjadły 10 truskawek. Dwoje dzieci zjadło po 2 truskawki, a pozostałe po jednej. Ile dzieci jadło truskawki?
Przedstaw rozwiązanie na rysunku – zeszyt do matematyki.
Jeśli masz ćwiczeniówkę do matematyki wykonaj zad. 1 i 2 s. 23 (zad. 3 dla chętnych).
Jeśli nie masz ćwiczeniówki do matematyki – wykonaj obliczenia. Możesz je sprawdzić na dowolnym liczydle.
10+2=                       12+1+1=                     14-3=
11+2=                       11+2+1=                     13-1=
12+2=                       14-1-1=                       12-2=
Narysuj w zeszycie w jednej pętli monety, by razem było 12 zł, a w drugiej 14 zł.

Rzucaj kostką i zrób tyle przysiadów, podskoków, pajacyków, skoków na prawej, lewej nodze itp., ile oczek wyrzucisz.
Ułóż kostki jedna obok drugiej. Przeskakuj je obunóż do przodu i do tyłu.
Zbuduj wieżę z kostek.
Podrzucaj kostkę do góry i złap ją. Przerzucaj kostkę z ręki do ręki.


