[Wpisz tutaj]

PLAN PRACY DLA KLASY I a
od dnia 18.05.2020 r. do 22.05.2020 r.
Wychowawca klasy Maria Ulanowska
DNI
TYGODNIA
KRĄG
TEMATYCZN
Y
TEMAT
DNIA

CELE
ZAJĘĆ

Edukacja
polonistyczna

Edukacja
matematyczn
a

PONIEDZIAŁE
K
18.05

WTOREK
19.05
Młodzi odkrywcy

Pracowity jak
mrówka

ŚRODA
20.05

CZWARTE
K
21.05
Święto każdej Mamy

PIATEK
22.05

Pomocnicy
ogrodnika

Uśmiech mamy

Sto pytań do
mamy

Piszemy
wiersze

Potrafimy
uważnie
słuchać treść
bajki
Zapamiętamy
zasadę pisowni
„ó” w
końcówkach
ówka
Ćwiczymy
dodawanie i
odejmowanie w
zakresie
pierwszej i
drugiej
dziesiątki
Poproś rodzica
o przeczytanie
tekstu „Konik
polny i
mrówka”. Po
wysłuchaniu
odpowiedz
ustnie na
pytanie 1,2,3,4,
podręcz s.31.
W zeszycie
ćw.1, podręcz.
s.32, ćw.2
ustnie.
Ćwiczenia
s.72,73wszystkie z
tych stron.

Wiemy, co jest
potrzebne roślinie
do prawidłowego
rozwoju
Potrafimy
wymienić
zwierzęta, które
można spotkać w
ogrodzie
Umiemy ułożyć
zadania tekstowe i
je rozwiązać

Potrafimy
wypowiadać
się nt
usłyszanego
tekstu.
Umiemy
odczytywać
na zegarze
pełne
godziny.
Wykonujemy
laurkę dla
mamy.

Potrafimy
przeprowadz
ić wywiad z
mamą
Umiemy
używać
określeń
więcejmniej.
Potrafimy
namalować
portret
mamy.

Potrafimy
przeczytać
wiersz z
odpowiednią
intonacją.
Umiemy
dokonywać
prostych
obliczeń
pieniężnych.
Uczymy się
rozpoznawać
wartości nut.

Przeczytaj tekst
„Pomocnicy
ogrodnika” podręcz. s. 33.
W zeszycie z
podręcz. s.34,ćw.
1.
Ćwiczenia
s.74, ćw.1,2.

Poproś
rodzica o
przeczytanie
tekstu ”Do
mojej mamy
w szpitalu”,
podręcz.
s.35,odpowie
dz ustnie na
pytania,
ćw.1,2
podręcz. s.36.
Ćwiczenia s.
75, ćw.1,2,
s.76 ,ćw.3.

Podręcz.
s.38, ćw.1,2
ustnie.
Ćwiczenia
s.77, ćw.1,2;
s.78, ćw.3

Poproś
rodzica o
przeczytanie
wiersza
„Nasza mama
jest poetką”.
Naucz się go
czytać,
podręcz. s.40.
Podręcz. s.41,
ćw.1,2.
Ćwiczenia,
s.79,
ćw.1,2,3.

Podręcz. s.32,
zad.3
Ćwiczenia s.51,
zad.1,2,3.

W zeszycie
podręcz.s.34,zad.2,
3.
Ćwiczenia mat.
zadania ze s.52.

Podręcz. s.37,
zad. 1,2
ustnie.
Ćwiczenia
mat.
s .53 ,zad.1,2,

Podręcz. s.39
zad.1,2
ustnie.
Ćwiczeniazadania ze
s.54.

Podręcz. s.41,
zad.3 w
zeszycie.
Ćwiczenia
s.55, zad.1,2.

[Wpisz tutaj]
3.
Edukacja
przyrodnicza/
społeczna

Podręcz. s.31,
ćw.5.

Edukacja
muzyczna/
plastyczna/
techniczna/
wych.fiz

Ćwicz
kozłowanie
piłką.

Podziel karton na
pół. Narysuj
sprzymierzeńca
ogrodnika i
szkodnika roślin
np.
biedronkę i stonkę.

Posłuchaj
piosenek o
mamie np. na
YouTube.
Wykonaj
laurkę dla
mamy.

Namaluj
portret
mamy.

Ćwiczenia
s.80, ćw.4,5.

Religia

J. angielski

TEMAT: Jedzenie
- ćwiczenia
utrwalające.
CELE: utrwalenie
słownictwa;
wykorzystanie
znajomości słów
do tworzenia
prostych zdań
1. Wykonaj ćw.
2/str. 54
(ćwiczenia).
Dokończ obrazki,
a następnie
wybierz
odpowiednie
słowo dla każdego
obrazka.
2. Wykonaj ćw.
1/str. 55
(ćwiczenia).
Pokoloruj
produkty według
kodu. W zeszycie
ułóż zdanie o tym,
które z tych
produktów lubisz,
a których nie
lubisz.. Zrób fotkę
i prześlij na naszą
grupę.

TEMAT:
Bugs Team
on a picnic! historyjka
komiksowa.
CELE:
rozwijanie
sprawności
słuchania ze
zrozumienie
m
1. Wysłuchaj
nagrania do
historyjki ze
str. 54-55
(podręcznik).
Słuchając,
śledź
uważnie
obrazki i
staraj się
zrozumieć
jak najwięcej.
Na naszej
grupie
Facebookowe
j umieszczę
kilka
zwrotów z
historyjki.
Przepisz je do
zeszytu wraz
z polskimi
tłumaczeniam
i. (Nagranie
zostanie
przesłane
rano)
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2. Odpowiedz
na 3 pytania:
a) Dlaczego
miś płacze?
b) Dlaczego
miś nie chce
zjeść jogurtu?
c) Czyja
mama
pomaga Bugs
Team w
zdobyciu
miodu?
Odpowiedzi
prześlij do
mnie w
wiadomości
prywatnej.

Wtorek 19.05.2020
Religia
Temat: Kard. Stefan Wyszyński uczy nas miłości do Maryi.
Polecenia dla uczniów: Pokoloruj załączony obrazek kard. Stefana Wyszyńskiego.
Zdjęcie wykonanej pracy proszę przesłać na adres: wojwis01@gmail.com
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Czwartek 21.05.2020
Religia
Temat: Chrystus czeka na mnie we Mszy św.
Polecenia dla uczniów:
Pokoloruj załączony obrazek Pana Jezusa
Zdjęcie wykonanej pracy proszę przesłać na adres: wojwis01@gmail.com

[Wpisz tutaj]

