
Klasa I

Drodzy Uczniowie Klasy Pierwszej.  Proszę, aby każdy z Was poświęcił około 20 minut
dziennie na głośne czytanie. Możecie czytać teksty z podręcznika lub dowolną bajkę albo
korzystać  z  tekstów  ,  które  przesyłam  w  pliku  "Zabawa  z  czytaniem"   Ministerstwo
Edukacji Narodowej przygotowało ciekawe materiały, które możecie poznawać każdego
dnia  na  portalu  https://www.gov..pl/web/zdalnelekcje.  Materiały  dostępne  na  portalu
"Zdalne lekcje" umożliwią Wam ćwiczenie dodawania oraz odejmowania. Znajdziecie tam
też  dostęp  do  quizów,  kolorowanek  oraz  zgadywanek.  Aby  utrwalić  poznany  materiał
proszę  abyście  przez  najbliższe  dni  wykonywali  zadania  z  edukacji  polonistycznej,
matematycznej i muzycznej, które są na stronie internetowej.

http://klasoteka.pl/category/dla-dzieci/matematyka/klasa-pierwsza/

Poniedziałek 23.03

edukacja polonistyczna:
1. Jaki wyraz ułożysz z tych liter?
2. Napisz na klawiaturze podane wyrazy.
3. Szukaj takich samych sylab.
4. Dobierz podpisy do obrazka.
5. Ćwicz pamięć i czytanie. Dobierz pary.
edukacja matematyczna
1. Jakiej liczby brakuje?
2. Dodawaj liczby aby utworzyć dziesiątkę.
3. Szukaj par liczb tworzących 10.
4. Strzelanie do 10.
5. Dodawaj dwie liczby tak, aby kotek je zjadł.
edukacja muzyczna
Graj ,śpiewaj i słuchaj
- Zagraj.

Wtorek 24.03

ed. polonistyczna
1.Połącz obrazki z wyrazami.
2.Sklep z sylabami , układaj wyrazy z fragmentów.
3. Połącz wyrazy drukowane z pisanymi.
4. Gdzie słychać a.
5. Czytaj i klikaj.
ed. matematyczna
1.Strzelaj do rakiety z prawidłowym dodawaniem.
2. Strzelaj do odejmowania.
3. Dodawaj i koloruj.
4. Przenieś obrazki na pola z właściwym wynikiem.
5.  Wybieraj kolejno liczby od najmniejszej.



Środa 25. 03

ed. polonistyczna
1.Dobieraj piktogramy i poznawaj warzywa.
2. Klikaj na klocki i ustawiaj litery.
3.Koloruj litery.
4. Połącz małe i duże litery.
5. Układaj obrazek i podpisz.
ed. matematyczna
1. Wybierz wynik lub sumę liczb.
2. Wybieraj domino.
3. Wybieraj wynik dodawania.
4. Licz pieniądze.
5. Układaj i przesuwaj klocki liczbowe, aby tworzyć dziesiątkę.

Wszystkim życzę dużo zdrowia i przyjemnej zabawy w połączeniu z nauką!!
W razie jakichś wątpliwości proszę o kontakt  601 692 019

Teresa Piekielniak


