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28.04.2020. ( wtorek)

 Zapraszamy do wspólnej nauki i zabawy.
Za oknem świeci słońce, wiosna daje o sobie znać,

a my żwawo zabieramy się do pracy.
Pozytywne jest to,

że nie dźwigamy plecaków, możemy chrupać smakołyki
i najważniejsze - wykonywać prace w swoim tempie.

„Bo jak nie my, to kto?”
Zaczynamy!

1. Gimnastyka oczu – ćwiczenie „Lewo, prawo”
       Poruszaj głową kierując wzrok w lewo. Następnie popatrz przez chwilę 
przed siebie, a potem w prawo. Ćwiczenie powtórzcie kilkakrotnie.

2. Gimnastyka ręki – ćwiczenie „Chód pieska” 
 Naśladujcie palcami u rąk  chód pieska, naciskając na biurko raz mocno, 
a raz lekko.

3. Zaczynamy od ulubionej matematyki. 

Na kartce w zeszycie w kratkę narysuj obok siebie 17 kółek:

o o o o o o o o o o o o o o o o

Pokoloruj je według własnego pomysłu. Gotowe? Dorysuj jeszcze jedno kółko:

o o o o o o o o o o o o o o o o            o

Ile teraz masz? 18??  Doskonale !  Odpowiedz  teraz na pytania: 18 to liczba 

większa czy mniejsza od 17? O ile 17 jest mniejsza od 18? O ile 18 jest większa 

od 17? Jaki kolor ma 6 kółko, licząc od lewej strony?  Jaki kolor ma 7 kółko 

licząc od prawej strony?

2.  Otwórz podręcznik na str. 66

- Popatrz na zapisaną  w kratkach liczbę 18.  Za pomocą jakich dwóch cyfr jest 

ona zapisana? Brawo! „1”  i „8”. Znasz obie te cyfry, więc nie będzie problemu



z  jej zapisaniem.

3. Wykonaj ćwiczenie 1, 2, 3 i 4 z zeszytu ćwiczeń, s. 53.

4. Wróć do podręcznika, strona 66 i wykonaj polecenia ćwiczeń 1, 2, 3 i 4.

5. Zapraszamy do  Łamigłówek Bratka. Otwórz podręcznik na str. 67 

i wykonaj ćwiczenia 1, 2, 3, 4.

 Poproś o pomoc domowników  podczas odczytywania treści zadań 

i sprawdzenia poprawności ich wykonania. Dokonajcie wspólnie analizy zadań 

tekstowych i odpowiedzcie na pytania:

Ćw. 1.:

– Ile wszystkich sadzonek kupił tata? 

Ćw. 2. 

– Ile Ola ma pieniędzy?
– Ile pieniędzy ma Ola po kupieniu sadzonki pelargonii?

Ćw. 3. 

– Ile bratków niebieskich posadziła Żaneta?
– Ile bratków różowych posadziła Żaneta?
– Ile bratków pomarańczowych posadziła Żaneta?
– Ile bratków białych posadziła Żaneta?
– Ile wszystkich bratków posadziła Żaneta?

Ćw. 4. 

– Które sadzonki są najtańsze? 
– Które sadzonki są najdroższe? 
– Jakie sadzonki możesz kupić za 18 zł? 

6. Chwilka wytchnienia od nauki. Ruch to zdrowie, a więc wykonaj kilka 

ćwiczeń gimnastycznych. Zachęć  domowników, by poćwiczyli razem 

z Tobą. Będzie zdrowo i wesoło

Ćwiczenie 1. Bieg w miejscu z wysoko unoszonymi kolanami.

Ćwiczenie 2. Pajacyki - około 10 powtórzeń.

Ćwiczenie 3. Przysiady - około 10 powtórzeń.

Ćwiczenie 4. Marsz przodem, marsz tyłem.



Ćwiczenie 5. Skoki obunóż i jednonóż - około 10 powtórzeń.

Ćwiczenie 6. Skłony w bok i w przód - około 10 powtórzeń.

7.  Wracamy do ćwiczeń matematycznych. Otwórz zeszyt ćwiczeń na stronie

54  i wykonaj ćwiczenia nr 1, 2 i  3.

 Ułóż działania  na podstawie ilości oczek na kostkach do gry.

 Oblicz działania i połącz kwiatki z takim samym wynikiem

 Rozwiąż kolejne działania w tabelce.

8. Nadszedł czas na ćwiczenia w pisaniu liczby 18 i przeliczania w zakresie 18

- wykonaj zadania ze strony 44 w zeszycie kaligrafii.

9. Zachęcamy do zabawy-  „Zostań mistrzem słowotwórstwa”.

Ułóż jak najwięcej wyrazów z wyrazu BRATKI  (litery mogą się powtarzać) i 

zapisz je w zeszycie do języka polskiego. 

*To zadanie dodatkowe - dla chętnych.

Powodzenia! Do zobaczenia jutro 


