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Witajcie

Za oknem piękna wiosna, a my żwawo zabieramy się do pracy.  Zaczynamy 

1. Gimnastyka oczu „Strojenie min”.
Zamknij oczy i zrób kilka grymasów, np. marszcz nos, ściągnij brwi, 

uśmiechaj się szeroko. Teraz otwórz oczy i kilka razy mrugaj.

2. Gimnastyka ręki „ Klawiatura komputerowa”.
Oprzyj palce obu rąk na stole (biurku) i naciskaj nimi na zmianę – raz 

mocniej, raz słabiej, udając, że piszesz na klawiaturze komputera. Na 

koniec pomachaj dłońmi do Bratka.

3. Dziś jako pierwsza edukacja matematyczna.  
A) Przygotuj 10 kredek. Złącz gumką lub sznurkiem jedną dziesiątkę. 
- Ile masz dziesiątek? Tak, masz 1 dziesiątkę. Ile to jedności? Tak, to 10 
jedności. 
-Ile cyfr potrzeba, aby zapisać liczbę „10”? Tak, potrzebne są  2 cyfry: 
cyfra 1 i cyfra 0.
-Jaką liczbą jest liczba 10? Masz rację, to liczba dwucyfrowa.

 B) Masz 10 kredek, połóż obok 2 kredki. 
-Powiedz, ile kredek masz razem? Tak, 12. 
Liczbę 12 zapisujemy za pomocą dwóch cyfr: cyfry 1 i cyfry 2, więc liczba 
12 to liczba dwucyfrową. 

    IIIIIIIIII    II
 1 dziesiątka           2 jedności



       IIIIIIIIIIII- 12

C) Ułóż 10 kredek, dołóż do nich 8 kredek. 
-Powiedz, ile kredek masz razem? Tak, 18. 
-Ile dziesiątek jest w liczbie 18? Tak, jest 1 dziesiątka. A ile jedności jest w 
liczbie 18? Tak, 8. 
- Jaką liczbą jest liczba 18 ? Masz rację, liczba 18 jest liczbą dwucyfrową.

IIIIIIIIII              IIIIIIII

1 dziesiątka                  8 jedności 

IIIIIIIIIIIIIIIIII – 18
Spróbuj samodzielnie wykonać rysunek i zapisać liczbę 16 za pomocą 

dziesiątek i jedności w zeszycie do matematyki, używając dwóch kolorowych 

kredek.

Pamiętaj!! 
Mamy 10 cyfr: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Za pomocą tych cyfr zapisujemy 

liczby jednocyfrowe, dwucyfrowe, trzycyfrowe itd. 
Od miejsca cyfry w liczbie dwucyfrowej zależy, czy oznacza ona 

dziesiątki, czy jedności.



Otwórz teraz  podręcznik cz.4, str. 8. Zobacz jak wygląda rozkład liczb na 

dziesiątki i jedności.

4. Spróbuj sam odczytać liczby i uzupełnić zapis w zeszycie ćwiczeń cz. 4, 

str. 8 ćw. 1. Wykonując to ćwiczenie, możesz posłużyć się dowolnymi 

liczmanami.

5.  Kolejny etap naszej pracy to doskonalenie kształtnego zapisywania liter i 

wyrazów. Otwórz zeszyt do kaligrafii i wykonaj ćwiczenie ze str. 65.

6. W ramach odpoczynku posłuchaj piosenki „Zabawy i ćwiczenia ze 

Świeżakami” i wykonaj podane polecenia.
https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I

7. Otwórz zeszyt ćwiczeń cz. 4, str. 7, przeczytaj samodzielnie  treść  ćw. 1 

i 2, uzupełnij brakujące wyrazy w  poleceniu.

8. Na zakończenie oblicz działania  przepisz je starannie do zeszytu do 

matematyki.
5+5+7=
6+4+2=
9+1+5=
18-5-3=
14-2-2=
11+4+5=

Powodzenia i do zobaczenia jutro 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I

