
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – 08 – 10 CZERWCA 2020 ROKU 

WSZYSTKIE INFORMACJE W WERSJI DLA DZIECI ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM 

https://padlet.com/annanoworzyn/23jvsvlvj66usqpe 

 

 

PONIEDZIAŁEK,  8 CZERWCA 2020 ROKU  

Edukacja polonistyczna, plastyczna, społeczna, przyrodnicza  

1. Proszę otworzyć podręcznik do języka polskiego (część 4) na stronie 36 i przeczytać tekst Doroty 

Betlewskiej  pod tytułem "Prezent dla dziecka". 

2. Proszę ustnie odpowiedzieć na pytania 1 - 4 znajdujące się pod tekstem na stronie 36. 

3. Proszę otworzyć ćwiczenia do języka polskiego (część 4) na stronie 36 i zrobić ćwiczenie 1, 2, 3,                 

z tej strony oraz  1 i 2 ze strony 37. 

4. Proszę otworzyć podręcznik do języka polskiego (część 4) na stronie 38 i przeczytać wiersz 

Hanny  Łochockiej  pod tytułem "Książka czeka". 

5. Proszę ustnie odpowiedzieć na pytania 1 - 3 znajdujące się pod tekstem na stronie 38. 

 

Edukacja polonistyczna, plastyczna 

Zaprojektuj własną zakładkę do książki. 

Edukacja matematyczna  

Proszę otworzyć ćwiczenia do matematyki na stronie 60  - 61 i zrobić  zadania 1 - 7. 

 

WTOREK,  9 CZERWCA 2020 ROKU  

Edukacja polonistyczna, plastyczna, społeczna  

1. Proszę otworzyć podręcznik do języka polskiego (część 4) na stronie 39, proszę przyjrzeć się 

ilustracjom i  ustnie odpowiedzieć na pytania 1 - 2. 

2. Proszę otworzyć podręcznik do języka polskiego (część 4) na stronie 40 - 41  i przeczytać tekst 

Wojciecha Widłaka   pod tytułem "Rozmowy książek". 

2. Proszę ustnie odpowiedzieć na pytania 1 - 6  znajdujące się pod tekstem na stronie 41. 

3. Proszę otworzyć ćwiczenia do języka polskiego (część 4) na stronie 38 - 39  i zrobić ćwiczenie 1 -6.  

  

Edukacja matematyczna 

Proszę otworzyć ćwiczenia do matematyki na stronie 62  - 63 i zrobić  zadania 7 - 12. 

 

 

 

 

https://padlet.com/annanoworzyn/23jvsvlvj66usqpe


ŚRODA,  10 CZERWCA 2020 ROKU  

Edukacja polonistyczna,  

1. Proszę otworzyć podręcznik do języka polskiego (część 4) na stronie 44 - 45  i przeczytać tekst 

"Rodzinny ŚWIERSZCZYK".  

2. Proszę ustnie odpowiedzieć na pytania 1 - 3 znajdujące się pod tekstem na stronie 45. 

3. Proszę otworzyć ćwiczenia do języka polskiego (część 4) na stronie 40 i zrobić ćwiczenie 1, 2, 3,                

z tej strony. 

Edukacja matematyczna 

Proszę otworzyć ćwiczenia do matematyki na stronie 64 - 67  i zrobić  zadania 1 - 11. 

Edukacja przyrodnicza 

1. Proszę otworzyć podręcznik do języka polskiego (część 4) na stronie 42 - 43, proszę przyjrzeć się 

ilustracjom i  przeczytać informacje o tym jak powstaje papier. 


