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Funkcjonowanie osobiste i społeczne.

Temat: Wiosenna odzież – p. Beata W-Z.

Dzień dobry
Mam nadzieję, że po weekendzie macie dużo sił do pracy.

Oto zadania na dzisiaj.

Pozdrawiam pani Beata

Kilka zasad:
Na każdej karcie jest ankieta, jak dziecko poradziło sobie z zadaniem, proszę od

razu po wykonaniu zadania uzupełnić lub wpisać do zeszytu podpowiedź a, b lub c. .
Proszę pamiętać o zdjęciu wykonanego zadania i przysłanie mi go na maila,

MMS lub na WhatsAppie, jestem także w razie potrzeby do dyspozycji
telefonicznej codziennie w godzinach od 10- 15.

do zeszytu

30 marca 2020 roku
(30.III.2020)

dzień tygodnia wpisać
np. ilość stopni w Celcjuszach i o której godzinie był pomiar

wschód słońca:
zachód słońca:

ile trwał dzień:

Dalej 3 zadania:

CO UBIERAMY WIOSNĄ- wytnij wyrazy w ramce i wklej w odpowiednim 
miejscu, ubrania możesz pokolorować, możesz też poszukać zdjęć tych rzeczy 
w gazetach i wkleić takie, tylko nie zapomnij podpisać:)

ZADANIE MATEMATYCZNE- z wizytą w sklepie odzieżowym.

Ćwiczenia wklejcie proszę do zeszytu.
Jutro szukajcie kolejnych zadań.
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ZADANIE 1. WIOSENNE UBRANIA
Jakie ubrania nosimy wiosną- wytnij wyrazy i przyklej w dobrym miejscu.

KURTKA SPODNIE KALOSZE TRAMPKI SWETER SPÓDNICA KOSZULKA

Ilustracje: źródło internet.

Proszę zaznacz odpowiedź:
Zadanie wykonałam/wykonałem:

a) samodzielnie
b) z niewielką pomocą członków rodziny/osoby dorosłej

c) z dużą pomocą członków rodziny.
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ZADANIE 2. Przeczytaj lub posłuchaj, gdzie na zakupy wybrał się Janek.
Następnie uzupełnij działanie.

Janek poszedł do sklepu odzieżowego. Kupił sobie nowe ubrania na wiosnę, bo ze

starych  wyrósł.  Dostał  od  rodziców  100  złotych.  W  sklepie  wybrał  dla  siebie:

spodnie, koszulkę i nowe buty. Spodnie kosztowały 40 złotych, koszulka 20 zł,  a

buty 35 złotych. Policz:

1. ile Janek zapłacił na zakupy, wpisz ceny w polach poniżej rzeczy i dodaj ceny do 

siebie ,

2. czy 100 złotych starczyło mu na zakupy, jeśli tak to ile mu zostało, lub ile 

zabrakło?

100 zł-
reszta

Odpowiedź. Janek wydał na zakupach ………..zł.
Zostało mu/zabrakło mu……………………...zł.
(skreśl niewłaściwe)

Proszę zaznacz odpowiedź:
Zadanie wykonałam/wykonałem:

d)  samodzielnie
e) z niewielką pomocą członków rodziny/osoby dorosłej

f) z dużą pomocą członków rodziny.



g)


