
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA – 27 – 30 KWIETNIA 2020 ROKU 

WSZYSTKIE INFORMACJE W WERSJI DLA DZIECI ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM 

https://padlet.com/martasp2020/hkdn6vkc1v5edmj5 

 

PONIEDZIAŁEK,  27 KWIETNIA 2020 ROKU  

Edukacja polonistyczna, plastyczna, społeczna, przyrodnicza  

1. Wprowadzenie spółgłoski miękkiej ś, Ś. 

2. Utrwalamy grafomotorykę 

Wykonaj ćwiczenia z kaligrafii (jeżeli nie można wydrukować proszę przepisać do zeszytu). 

3. Podręcznik do języka polskiego strona 58-59.   Przeczytaj sam/sama tekst "Na polu". 

Odpowiedz ustnie na pytania znajdujące się pod tekstem. 

4. Otwórz ćwiczenia do języka polskiego i wykonaj ćwiczenie 1, 2 ze strony 48 oraz 3, 4 ze strony 

49. 

5. Ćwiczenia interaktywne Na polu. 

 

Edukacja matematyczna  

Rozwiąż zadania znajdujące się na karcie pracy umieszczonej  na padlecie. 

Jeżeli nie możesz wydrukować, proszę przepisać do zeszytu przedmiotowego.  

  

WTOREK,  28 KWIETNIA 2020 ROKU  

Edukacja polonistyczna, plastyczna, społeczna  

1. Wprowadzenie spółgłoski miękkiej si, Si.        

2. Utrwalamy grafomotorykę.                                                                                                        

Wykonaj ćwiczenia z kaligrafii (jeżeli nie można wydrukować proszę przepisać do zeszytu). 

3. Czytamy nowy tekst, podręcznik do j. polskiego strona 60 -61.   

4.  Odpowiedz ustnie na pytania znajdujące się pod tekstem. 

Otwórz ćwiczenia do j. polskiego i wykonaj ćwiczenie: 1 ze strony 50 oraz 2, 3, 4 ze strony 51. 

Edukacja matematyczna  

Otwórz ćwiczenia do matematyki na stronie 42 i zrób zadanie 1, 2, 3.  

 

ŚRODA,  29  KWIETNIA 2020 ROKU  

Edukacja polonistyczna, plastyczna, społeczna  

1. Naucz się płynnie czytać tekst znajdujący się w podręczniku na stronie 60-61. 

2. Otwórz ćwiczenia do j. polskiego i wykonaj ćwiczenie:1, 2 ze strony 52 oraz 3, 4 ze strony 53. 

3. Prezentacja multimedialna: „Pole i pory roku”. 

 

https://padlet.com/martasp2020/hkdn6vkc1v5edmj5


Edukacja matematyczna  

Rozwiąż zadania znajdujące się na karcie pracy umieszczonej  na padlecie. 

 

CZWARTEK,  23  KWIETNIA 2020 ROKU  

Edukacja polonistyczna,  muzyczna, przyrodnicza, społeczna 

1. Otwórz podręcznik na str.62-63 

2. Powiedz  jakie zwierzęta zostały pokazane na zdjęciach? 

3. Otwórz ćwiczenia do j. polskiego i wykonaj ćwiczenie 5, 6, 7 ze strony 54. 

4. Wartości rytmiczne w podskokach. 

5. Rozwój rośliny – film. 

6. Kodowanie- ortografia (Proszę wykonać ćwiczenie znajdujące się na karcie pracy. 

Odpowiedzi przepisz do zeszytu do z języka polskiego. 

7. Majowe święta – prezentacja. 

 

 


