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Dzień dobry. 
Jak dzisiaj wasze samopoczucie?

Edukacja polonistyczna

Otwórzcie proszę podręczniki na stronie 16.
„ Moje podwórko, mój wszechświat” G. Kasdepke.

- Jak nazywają się bohaterowie opowiadania?
- Kogo Bodzio i Pulpet zobaczyli między trzepakiem a śmietnikiem?
- O co spierali się chłopcy?
- Do kogo zdaniem chłopców należy podwórko, miasto, kraj, Europa, planeta i wszechświat?
- Co sądził kosmita o kłótni chłopców?
- Czy kosmita waszym zdaniem miał rację?

Otwórzcie proszę karty ćwiczeń na stronie 18.

- Pokolorujcie nasz kraj – Polskę.
- Przepiszcie zdanie ładnie w liniaturze
- Nalepcie brakujące części flagi Unii Europejskiej.

A teraz wysłuchajcie tekst – Consuela – s. 18 -19

- Do kogo należał pies, którego Henio spotkał na podwórku?
- Kto będzie uczył Henia języka hiszpańskiego?
- Co Consuela miała w kieszeni?
- W co Hania i Henio bawili się z Consuelą?
- Dlaczego Consuela nie mówiła po polsku?
- Dlaczego Henio chciał się nauczyć języka hiszpańskiego?
- Jak myślisz, jak czuła się Consuela, gdy spotkała Henia?
- Jak można się bawić z kimś, kto mówi w innym języku niż twój?
- Wyobraź sobie, że na twoim podwórku pojawili się nowa koleżanka lub nowy kolega z innego 
kraju. Jak możesz się z nimi zapoznać?
- Co możesz zrobić, żeby pomóc im poznać nasz kraj?
- O czym możesz im opowiedzieć, aby mogli lepiej ciebie poznać?
- Jak myślisz, co może różnić ludzi pochodzących z różnych krajów?
- Jak myślisz, co może łączyć ludzi pochodzących z różnych krajów?

Otwórzcie karty ćwiczeń na stronie 19.
- Odczytajcie hasło z rozsypanki sylabowej i starannie je zapiszcie.
- Połączcie imiona dzieci z nazwami języków, którymi się posługują, oraz nazwami państw, w 
których mieszkają.

Ćwiczenia dodatkowe  -  Karty ćwiczeń s. 65



Edukacja informatyczna

 Uruchomcie program Paint. 
To co będziecie robić, jest załączone w linku poniżej. Filmik z instrukcją.

https://www.youtube.com/watch?v=V2WI_aaNa8I

Czekam na zdjęcia, ewentualnie zrzut ekranu waszej pracy, którą także ocenię.

Edukacja matematyczna

Otwórzcie podręcznik na stronie 80
Przypomnijmy sobie wiadomości o TYGODNIU.
- Wymieńcie dni tygodnia.
- Jaki dzień jest dzisiaj?
- Jaki dzień tygodnia jest między niedzielą a wtorkiem?
- Dzisiaj jest środa, jaki dzień był wczoraj, a jaki dwa dni temu?

Otwórzcie karty matematyczne na stronie 14 -15.

- Odpowiedz na pytania.
- Wpisz daty na kartkach kalendarza.

Czas na ćwiczenia kształtujące - wf

https://www.youtube.com/watch?v=l3EiIhSj-x0&t=110s

Życzę udanego weekendu i pozdrawiam serdecznie. 
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