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Zielona Góra, 31 marca 2020r. 

 

Witajcie moje Pierwszaki! 

 

 

Mam nadzieję, że jesteście  zdrowi i w dobrym nastroju?  

Śniadanko zjedzone? To zaczynamy!  

 

Środki dydaktyczne: podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zeszyty 

przedmiotowe, piórniki, materiały plastyczne (różne). 

 

 

Wtorek – 31.03.2020r. – ostatni dzień marca 

Krąg tematyczny: Dbamy o swoje bezpieczeństwo 

Temat: Ostrożności nigdy za wiele 

Cele:  

 Opowiesz o sytuacji przedstawionej na ilustracjach 

 Przeczytasz wskazany tekst 

 Rozwiążesz zadania matematyczne 

 Poćwiczysz z różnymi przyborami 

 

1. Praca z tekstem 

Przeczytaj lub poproś Dorosłego o przeczytanie tekstu pt. „Magda sama w 

domu” (granatowy podręcznik strona 54).  

Odpowiedz na pytania: Jak ma na imię bohaterka? Dokąd poszła mama 

Magdy? Kto zapukał do drzwi jej mieszkania? Dlaczego zachowanie Magdy 

zasługuje na pochwałę? 

 

2. Ostrożności nigdy za wiele 

Popatrz na obrazki na stronie 55. Opowiedz Dorosłemu, co widzisz na 

obrazkach i jak zachowały się dzieci.  
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Zapamiętaj! 

 

Osoba bliska 
 

 

Osoba znajoma 

 

Osoba nieznajoma 

 

mama 

 

przyjaciele rodziców 

 

ktoś, kogo nigdy 
wcześniej nie 

widzieliśmy 

tata sąsiedzi  

wujek koleżanki  

ciocia koledzy  

dziadek   

babcia   

siostra   

brat   

 

3. Gdyby mnie to spotkało? 

 

Wspólne ustalenie listy pytań, na które dzieci nigdy 

nie powinny odpowiadać: 

Gdzie mieszkasz? Czy ktoś dorosły jest w domu? 

 

4. Przerwa na gimnastykę - Zumba dla 

wszystkich 

Kliknij w poniższy link:   

https://youtu.be/k2hBMkZuvP8 

 

5. Praca w „Ćwiczeniach”  

Otwórz granatowe ćwiczenia - strona 44 i 45. Przeczytaj polecenia (od 1 

do 5) spróbuj je wykonać. Możesz poprosić o pomoc Dorosłego. 

 

6. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20 – poćwicz dodawanie i 

odejmowanie w zakresie 20.  

Kliknij w poniższy tekst. 

https://szaloneliczby.pl/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-20-dopasuj-wynik/ 

https://youtu.be/k2hBMkZuvP8
https://szaloneliczby.pl/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-20-dopasuj-wynik/
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Zadanie domowe 

1. Otwórz podręcznik do matematyki - ten zielony w krateczkę – strony: 

25 i 26 „Sprawdzam siebie” . Postaraj się samodzielnie zrobić zadania 

(od 1 do 8).  

Uwaga! 

Zrób wyraźne zdjęcie (lub Dorosły) swojej pracy – dwie strony, 

podpisz i wyślij do środy do godziny 17:00 na mój adres mail. Za 

to zadanie będzie ocena w dzienniku elektronicznym. 

Jeśli czegoś nie Wiesz, zadzwoń do mnie. Pomogę Ci. 

2. Później tylko dla chętnych Pierwszaków „Rozwiązuję różne zadania” 

(„Ćwiczenia do matematyki” – strony: 27 i 28). 

Środa - 01.04.2020r. 

 

Krąg tematyczny: Dbamy o swoje 

bezpieczeństwo 

Temat: Kto nam pomaga? 

 

 

Cele: 

 Przypomnisz numery alarmowe 

 Poznasz liczbę 16 i nauczysz się ją pisać 

1. Dzisiaj poznacie liczbę 16 

Jeśli masz patyczki w domu lub koraliki albo kredki, to policz 16.  

Następnie otwórz podręcznik na stronie 21 (ten zielony). Przeczytaj 

zadanie pierwsze o króliczkach: ciemnych i jasnych. Ile królików jest 

razem? 

Zadanie drugie jest o dzwoneczkach. Przelicz je.  

A zadanie trzecie zrób w zeszycie w krateczkę pod obrazkiem wykonanym 

przez Ciebie w zeszycie. 

Napisz: 

             Lekcja                      01.04.20r. 
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Narysuj dużą pętelkę w zeszycie. W tej pętli narysuj to, co lubisz, np. 

króliczki. Ma być razem 16. Wykonaj ładny, kolorowy obrazek. 

 

 

 

 

10+6=16 

16   

16 

Pod rysunkiem i działaniem napisz zadanie: 

3/21 

16 - 10=6 

Odp. W sklepie zostało 6 grzechotek. 

 

Otwórz „Ćwiczenia do matematyki” – strona 29.  

Wykonaj zadanie 1, 2, i 3. Jeśli nie potrafisz, poproś Dorosłego o pomoc. 

Następnie w „Zeszycie do kaligrafii” – strona 25 - napisz tylko liczbę 16 i 

trzy działania. 

I to wszystko z matematyki. Łatwe? Pewnie, że tak. 
2. Znam te numery 

Obejrzyj film i przypomnij sobie alarmowe numery. 

https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk 

 

3. Znam te numery 

Otwórz „Ćwiczenia” do pisania na stronach:46 i 47. 

Następnie omów z Dorosłym obrazki w ćwiczeniu pierwszym.  

https://www.youtube.com/watch?v=kzMubL2dHAk
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Zapamiętaj numery! 

W zadaniu drugim napisz zdanie z pamięci. W trzecim dobierz właściwe 

wyrazy i je dopisz, a w ostatnim zadaniu rozszyfruj zdanie, napisz je. 

Pamiętaj o wielkiej literze! 

Po pisaniu, zrób sobie przerwę, a następnie zrób zawieszkę.  

Liczę na Twoją pomysłowość. 

 

3. Zawieszka 

Wykonaj teraz zawieszkę z numerami alarmowymi. Wykorzystaj dostępne 

materiały, które masz w domu. Poproś Dorosłego o pomoc. 

4. Zaśpiewaj piosenkę pt. „Maszeruje wiosna” 

 

 

 

Zostań w domu!  

  

 

 

 


