Zadania na piątek 17.04.2020 r.
Przeczytaj samodzielnie lub z pomocą osoby starszej od Ciebie dalszą część wczorajszego tekstu – podręcznik s. 61.
Podkreśl ołówkiem w tekście wyrazy, w których słychać głoskę ś. Zwróć uwagę, że można ją zapisać na dwa sposoby – jako ś i jako si.
Wykonaj ćw. 1 s. 52 z ćwiczeniówki zintegr.
Jeśli nie masz ćwiczeniówki napisz sylaby w zeszycie, oddzielając je przecinkami (skorzystaj z ćwiczeniówki w pliku PDF)
UWAGA
W każdej sylabie jest tylko jedna samogłoska. W wyrazach z sylabą lub cząstką wyrazową sia, sio, siu, sie, sią, się samogłoskami są: a, o, u, e, ą, ę natomiast i nie pełni funkcji samogłoski (jest zmiękczeniem).
Zrób ćwiczenie 2 s. 52 (jeśli nie masz ćwiczeniówki  - napisz w zeszycie).
Naucz się czytać tekst ze s. 62 lub jego fragment.
Wykonaj ćw. 3 i 4 ze s.53 ćwiczeniówki . (jeśli nie masz pisz w zeszycie)
Zadania ze s. 25 podręcznika do matematyki:
Zad.1
Narysuj w zeszycie do matematyki  17 kurcząt żółtych i 1 brązowe. Ile jest ich razem? Obliczenie zapisz w zeszycie.
W ciągu tygodnia sprzedano 10 kurcząt. Ile zostało? Rozwiązanie zapisz w zeszycie.
Zad.2
Radek i Szymek wybierają się do zoo. Ile pieniędzy brakuje każdemu chłopcu na bilet jeśli Radek ma banknot 10 zł, Szymek dwie monety po 5 zł, a bilet kosztuje 18 zł?
Co zauważasz?
Zad.3
Ile brakuje do 18 lat Wiktorii, Krystianowi i Mateuszowi?
Wiktoria ma 15 lat
Krystian ma 10 lat
Mateusz ma 12 lat
Zad.4
Ułóż z dowolnych przedmiotów ilustrację do działania.
10+8
(np. ułóż 10 małych łyżeczek i 8 dużych łyżek)
Wykonaj zadania ze s. 32 ćw. do matematyki. Jeśli nie masz zrób je w zeszycie (przypominam – ćwiczeniówka – plik PDF)	
Proponuję zabawy ze skakanką – skoki jednonóż i obunóż, w biegu, do przodu i do tyłu. Spróbuj  kozłować piłkę. 



