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Dzisiaj już ostatni dzień nauki w tym tygodniu. Zbierzmy siły i zaczynajmy 

1. Zabawa matematyczna „Dopełniam” 
Jestem liczbą 6. Ile brakuje mi do 10? ( Brakuje 4, bo 6+4=10).
Jestem liczbą 10. Ile brakuje mi do 19?
Jestem liczbą 12. Ile brakuje mi do 17?
Jestem liczbą 1. Ile brakuje mi do 9?

2. Dzisiaj dowiemy się, jak dodawać z przekroczeniem progu 

dziesiątkowego.
Obejrzyj filmik, na którym pokazane jest jak prawidłowo dodawać z 

przekroczeniem progu dziesiątkowego.
https://www.youtube.com/watch?v=_UvtEajM_hY

3. Naszykuj kartki w dwóch kolorach, potnij je na paski tak, aby z każdego 

koloru było ich po 10. My używamy pasków w kolorach czerwonym i 

niebieskim, a Ty możesz użyć innych kolorów. Z pomocą tych pasków 

spróbuj wykonać następujące działania.

              9                +                3      =

IIIIIIIII   III 

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


Do 9 czerwonych pasków dołóż 1 pasek niebieski,  aby dopełnić do 10, 

następnie dodaj 2 paski niebieskie, które zostały. Jaki wynik otrzymasz? 

Oczywiście, że 12, brawo.

9 + 1 +  2 = 10 + 2 = 12

IIIIIIIIII II
Teraz naszykuj 6 pasków niebieskich i 5 czerwonych.

6 +                      5     =

IIIIII  IIIII
Do 6 niebieskich pasków dołóż 4 paski czerwone,  aby dopełnić do 10, 

następnie dodaj 1 pasek czerwony, który został. Jaki wynik otrzymasz? 

Oczywiście, że 11 brawo.

6 + 4 +1 = 10 + 1 = 11

IIIIIIIIII I
Spróbuj samodzielnie  wykonać działanie 7 + 6=  używając pasków.
Wykonaj rysunek, zapisz i oblicz działanie w zeszycie do matematyki.

4. Otwórz podręcznik na stronie 14. Przyjrzyj się działaniom, jakie wykonuje 

Bratek. Zapisz te działania wraz z wynikami do zeszytu od matematyki.

5. Kodowanie. Powstałe hasła, zapisz w zeszycie w trzy linie. Strzałka oznacz 

pierwszą literę w wyrazie. Gotowi start.





6. Otwórz zeszyt ćw. cz.4 str. 10 i wykonaj polecenie 1. 

7. Ułóż i zapisz pytania do podanych zdań – oto polecenie w zeszycie 

ćwiczeń, str. 11, ćw. 2. 

8. W ramach relaksu odtwórz piosenkę , którą niedawno poznałeś  „Jedzie 

pociąg z daleka” . Spróbuj zaśpiewać całą piosenkę.

https://www.youtube.com/watch?v=vlQJBSuX0rE

9. Otwórz  zeszyt ćwiczeń na stronie 13 i wykonaj polecenie 1. 

10. Na koniec zadanie dla chętnych. Jeśli masz jeszcze siłę, wykonaj 

polecenie 2 w zeszycie ćwiczeń, str. 13.

To tyle na dzisiaj, miłego weekendu      

https://www.youtube.com/watch?v=vlQJBSuX0rE

