Zadania na poniedziałek 6.04.2020 r.
Zaśpiewaj poznane ostatnio piosenki.
Przeczytaj samodzielnie lub z pomocą osoby starszej od Ciebie tekst „Magda sama w domu” – podr. s. 54 i odpowiedz na pytania pod tekstem. Naucz się pięknie czytać całego lub fragmentu tekstu.
Jeśli masz ćwiczeniówkę wykonaj zadania ze s. 44
Jeśli nie masz dokończ zdania podanymi wyrazami i przepisz do zeszytu:
do sklepu                         w domu
Mama wyszła ……….. .
Magda została sama ………. .
Odczytaj głośno zdania, właściwie je wypowiadając. Następnie sprawdź w tekście opowiadania „Magda sama w domu”, które z tych poleceń dała Magdzie mama. Przepisz właściwe zdanie do zeszytu.
Odbierz paczkę od kuriera!
Gdy usłyszysz dzwonek, prędko otwieraj!
Gdy zostajesz w domu sama, bardzo uważaj!
Zanim otworzysz, zapytaj, kto tam!
Obejrzyj sytuacje przedstawione na ilustracjach na s. 55 podr., odpowiedz na pytania pod nimi.
Jeżeli możesz wykonaj zadania ze s. 45 ćwiczeniówki.
Jeśli nie napisz w zeszycie wyrazy:        widzę, chodzę, budzę
Jeżeli masz w domu ćwiczeniówkę do kaligrafii matematycznej dokończ stronę 24.
Wykonaj zadania ze s. 27 ćwiczeniówki do matematyki – możesz to zrobić ustnie.
Jeśli masz możliwość zrób zadanie 4 i 5 ze s. 28.

Narysuj w zeszycie do matematyki  16 koszyczków.  10 pomaluj na brązowo, a 6 na żółto.
Ile jest  razem koszyczków?
Zapisz działania w zeszycie. Jeśli nie wiesz jak zapisać 16 – spytaj kogoś starszego.
Poćwicz pisanie 16 na s. 29 ćw. lub w zeszycie.
W sklepie było 16 koszyczków. Sprzedano 6. Ile koszyczków zostało? Zapisz działanie w zeszycie.
Jeśli masz ćwiczeniówkę do matematyki zrób zadanie 1 i 2 ze s. 29. Jeśli nie – oblicz w zeszycie:

10+6=                                   16-6=                                15+1=
6+10=                                  16-10=                               16-1=
Możesz zrobić zadania ze s. 21 podręcznika do matematyki.
Obejrzyj ilustracje na s. 56 i 57 podr. zintegr. Odpowiedz na pytania na s. 57.
Co to za cyfry zapisane w kołach na s. 57? 
Czy pamiętasz wszystkie te numery telefonów?
Narysuj lub namaluj farbami jak pomaga ludziom pogotowie ratunkowe, policja, straż pożarna. Możesz wybrać jedną ze służb.
Wykonaj zadanie 1,2 i 3 ze s. 46, 47 ćwiczeniówki zintegr. Zadanie 4 jest dla chętnych. 
Jeśli nie masz ćwiczeniówki:
Przeczytaj zdanie. Następnie zakryj zdanie i napisz je z pamięci. Sprawdź, czy twój zapis jest bezbłędny.
Strażacy pędzą do pożaru.
Dobierz właściwe wyrazy i je dopisz (w zeszycie)
leczy          gaszą       gasi        leczą
lekarz ……….
lekarze ………. 
strażak ……….
strażacy ……….

