Zadania na poniedziałek  20. 04. 2020 r.
Posłuchaj tekstu „Zwierzęta hodowlane” ze s. 62 podręcznika, czytanego przez osobę starszą od Ciebie, obejrzyj zdjęcia i spróbuj odpowiedzieć na pytania pod nimi – s. 63.

Poćwicz piękne pisanie – ćwiczeniówka do kaligrafii s. 48 pod zieloną linią.

Rozwiąż zagadki:
Choć się zielonej trawy naje, to jednak mleko białe daje. 
Słabo fruwa, choć to ptak. A jak śpiewa? – ko-ko-dak!
Bywa siwy, gniady, kary. Wozi ludzi i ciężary.
Krzywo chodzi nieboraczka, lubi pływać zwie się …
Mieszka w chlewiku tłuścioszka znana …
Podczas upału, mrozu i pluchy one na sobie noszą kożuchy.
Chadzają zwykle jedna za drugą. Gęgają, wyciągając szyję długą.

Jeżeli masz ćwiczeniówkę zrób zadania na s. 54, jeżeli nie masz zrób je ustnie.

Co nie pasuje? Który wyraz nie pasuje do pozostałych? Odszukaj go.
kura, kaczka, krowa, gęś
mleko, pomidor, ser, jogurt
chlew, stajnia, kurnik, studnia

Zad. 6 s. 26 podręcznik do matematyki
Dokończ pytanie w każdym zadaniu. Zapisz pytania w zeszycie.
Na osiedlu buduje się osiemnastopiętrowy wieżowiec. Wybudowano już 6 pięter.
Ile …
Krystian zbudował wieżę z 7 klocków zielonych i 10 czerwonych.
Z ilu …
W świetlicy 4 chłopców i tyle samo dziewczynek grało w szachy.
Ile …
Ala ma 18 pocztówek. 5 pocztówek dała Kasi, a 3 – Oli.
Ile …
Zadanie 5 i 7 ze s. 26 jest dla chętnych.
Zad. 1 s. 27
Na jednym parapecie było 7 kwiatów, a na drugim 11. Dyżurny podlał 2 kwiaty.
 Ile kwiatów zostało jeszcze do podlania?
Które działanie jest rozwiązaniem tego zadania?
7+11+2=                     7+11-2=           7+2+11=
Przepisz do zeszytu właściwe działanie i oblicz.
Zad.3 s.27
Jakie to liczby? Zapisz w zeszycie działania i oblicz.
Wynik odejmowania 17 i 3
Wynik odejmowania 15 i 4
Jedna dziesiątka, 6 jedności
2 jedności, jedna dziesiątka
Zad. 5 s. 27
Uzupełnij treść zadania liczbami. Przepisz do zeszytu uzupełnioną treść zadania oraz pytanie. Rozwiąż zadanie.
Na półce było ….. książek. Kacper wziął ….. książki. Ile książek zostało na półce?
Zadanie 2 i 4 s 27 jest dla chętnych.
Uzupełnij 18 i wykonaj obliczenia dotyczące 18 w zeszycie do kaligrafii matematycznej s. 25, jeśli nie masz to w zeszycie.

Spróbujcie nauczyć się piosenki „Jawor, jawor”. Dołączam ćwiczeniówkę w pliku PDF.

Proponuję nadal zabawy ze skakanką – skoki jednonóż i obunóż, w biegu, do przodu i do tyłu. Spróbuj  kozłować piłkę. Czy już dobrze Ci wychodzi?

Zabawa naśladowcza – jeśli masz ochotę …
 Poruszaj się swobodnie. Na hasło dorosłej osoby: OSIOŁ! – stań na czworakach. Na hasło STRUŚ! – kucnij i schowaj głowę między kolanami.

Dla chętnych : „Zwierzaki – dziwaki” – rysunki kreatywne.
 Wybierz sobie za wzór trzy zwierzęta z wiejskiego podwórka i narysuj jednego zwierzaka – dziwaka, który jest po trochu każdym z nich.
Bardzo jestem ciekawa co Wam wyjdzie. Pamiętajcie o tym, żeby zwierzak był na całej kartce, a nie chował się w kąciku.

W wolnej chwili możesz zrobić wybrane zadania  ze stron 48-51 brązowej ćwiczeniówki (Dzień odkrywców lub ustnie PDF)







