
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA   

I. Edukacja polonistyczna 

1. Proszę, aby dzieci nauczyły się czytanek z podręcznika „Elementarz odkrywców”; strona 46 i 47 (z „ż” i „rz”). 

2. Proszę, żeby uczniowie odszukali w tekście czytanek wyrazy, w których występuje „ż”, ”Ż” oraz „rz”„ 

(Elementarz odkrywców”; strona 46 i 47), odczytali je i przepisali do zeszytu. 

3. Do „albumu liter” niech dzieci wykonają na  kartkach A4 litery: „Ż, ż” oraz „Rz, rz”. 

  Na jednej kartce A4 niech napiszą małą  i wielką literę ż, Ż oraz narysują 3 obrazki, których nazwa 

rozpoczyna się na ż. 

 Na drugiej kartce A4 niech napiszą małą i wielką literę rz, Rz oraz narysują 3 obrazki, których nazwa 

rozpoczynają się na rz.  

4. Proszę, żeby dzieci zrobiły ćwiczenia: 1, 2, 3 z podręcznika „Elementarz odkrywców”; strona 49. 

UWAGA: Z zadania 2 należy przepisać wszystkie zdania do zeszytu. 

ZACHĘCAM DO PISANIA PIÓREM. 

5. Proszę, aby uczniowie zrobili pracę plastyczną (z użyciem dowolnych materiałów) pod tytułem: ptaki 

przylatujące na wiosnę (np. bociana, skowronka – podręcznik strona 44). 

II. Edukacja matematyczna 

1. Ćwiczenia / Matematyka od strony 32 do 34 włącznie. 

2. Ćwiczenia w liczeniu w zakresie 18 bez przekraczania progu dziesiątkowego – karta pracy  

https://akorczynska-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/an_sp35_katowice_pl/EZfZWSpgZqVKo9BI9pwk6HkB2xggIRJ3F40r8JDS6NDp

1g?e=pEFvdn 

 

– przepisz do zeszytu w kratkę (jeżeli dziecko zostawiło w szkole, proszę o założenie nowego). 

 

ZADANIA DODATKOWE – DLA CHĘTNYCH – NAUKA PRZEZ ZABAWĘ: 

Proszę wejść na stronę: https://szaloneliczby.pl/klasa-1/ (strona darmowa, proszę się nie logować, ani rejestrować); 

wybrać dział: Świat wokół nas. Proszę pracować we własnym tempie.  

Proszę wejść na stronę: https://iteatr.tvp.pl/47108736/pchla-szachrajka i zobaczyć spektakl pod tytułem: „Pchła 

Szachrajka” Jana Brzechwy. 

 

Bardzo chciałabym zobaczyć Wasze prace: 

1. Przyślij zdjęcie z zeszytu do języka polskiego z zadaniem:  policz ile jest sylab, głosek i liter  w 

wyrazach.  

2. Prześlij zdjęcie prac plastycznych: Jak wyobrażasz sobie „PANIĄ WIOSNĘ?” na kartce A4 

Rośliny, które zakwitają wczesną wiosną. 

3. Przyślij zdjęcia z ćwiczeń do edukacji matematycznej ze stron: 25, 26, 27, 28. 

 

Pracę należy przesłać na adres: noworzynanna@gmail.com 
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