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Funkcjonowanie osobiste i społeczne.
Temat: Powrót ptaków– p. Beata W-Z.

Dzień dobry
Mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi:)

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

31 marca 2020 roku
(31.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:

 PRZECZYTAJ CZYTANKĘ.
 PTAKI POWRACAJĄCE Z CIEPŁYCH KRAJÓW- karta pracy.

 ZADANIE MATEMATYCZNE- dodawanie i odejmowanie.

Ćwiczenia wklejcie proszę do zeszytu.
Jurto szukajcie następnych zadań.
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ZADANIE 1. Przeczytaj tekst o bocianie.

Wycieczka pana Bociana

Po zimowej przerwie zza oceanu powrócił do nas . To wysoki i    ptak. Ma czerwony dziób i 

długie    .      

Odlatuje na
                                do Afryki, bo bardzo nie lubi zimna.

Ta podróż jest bardzo daleka. Jednak
to silny i szybki ptak . Powraca do nas wiosną,

gdy jest ciepło i świeci.

                       często spaceruje po łące. Szuka tam jedzenia.

Kto to taki ukrył się pod ? To mały .

Schował się przed . Uważaj ślimaku!
.

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.  PRZYJRZYJ SIĘ OBRAZKOM I POŁĄCZ PTAKA Z JEGO
NAZWĄ.  POTEM  ZAZNACZ  KÓŁKA  OBOK  PTAKÓW,  KTÓRE
WRACAJĄ NA WIOSNĘ.

zródło: https://mala275.blogspot.com/2015/08/ptaki-ktore-wracaja-wiosna-do-polski.html
Proszę zaznacz odpowiedź:

Zadanie wykonałam/wykonałem:
d)  samodzielnie

e) z niewielką pomocą członków rodziny/osoby dorosłej
f) z dużą pomocą członków rodziny.

https://mala275.blogspot.com/2015/08/ptaki-ktore-wracaja-wiosna-do-polski.html
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ZADANIE 3. OBLICZ:

23+4=

34+2=

6+6=

43-23=

23-4=

15-6=


