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1. Napisz w zeszycie po śladzie poniższe zdanie i narysuj jaka panuje pogoda. 

 Dzisiaj jest poniedziałek.  

 

 

2. Poproś kogoś dorosłego o przeczytanie czytanki, na stronie internetowej. 

Postaraj się zapamiętad jakie obowiązki przed Świętami, mają poszczególni 

członkowie rodziny.  

 
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-

3/mobile/index.html#p=39 

 

Czy pamiętasz?  

 Kto myje okna przed Świętami? 

 Kto układa bazie w wazonie i robi dekoracje na stół? 

 Co robią Olek i Ada przed Świętami? 

 Kto gotuje zupę? 

 Kto piecze sernik i robi sałatkę? 

 

3. Teraz narysuj w zeszycie jedną rzecz, którą zapamiętałeś. (Osoba i jaką 

czynnośd wykonuje.)  

 

Przy okazji zastanów się, albo poproś kogoś dorosłego o pomoc i razem 

wymyślcie jak Ty pomożesz w przygotowaniach do Świąt. Może posprzątasz 

swój pokój? Będziesz malował pisanki? A może pomożesz upiec babkę? Jeśli 

to możliwe – wyślij mi zdjęcie jak wykonujesz tą czynnośd.  Jestem bardzo 

ciekawa co to będzie.  

 

4. Policz ile kurczaczków idzie w prawą, a ile w lewą stronę. Napisz cyfry 

w okienkach u góry.  

Jeśli nie możesz wydrukowad zadania – nie rysuj kurczaczków, policz je tylko 

i wpisz do zeszytu litery L i P oraz odpowiednie cyfry obok nich. 

 

 

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-3/mobile/index.html#p=39
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2020/wczesnoszkolna/gwk-klasa1-podr-3/mobile/index.html#p=39
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5. Wydrukuj poniższą kartę pracy i podwicz pisanie litery W, jak Wielkanoc. 

Jeśli nie możesz wydrukowad zadania poproś kogoś dorosłego, żeby narysował 

w Twoim zeszycie 3, albo 4 linie, a Ty podwicz samodzielne pisanie litery W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Przepisz do zeszytu poniższe wyrazy, lub poproś o pomoc kogoś dorosłego. 

Podwicz czytanie. Czy rozumiesz, co czytasz?  

 

LEW PAW STAW 
WO   DA WA   ZA WA   ZON 
KA    WA SO   WA LE   WA 

ZA   BA   WA 
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Zadania dla chętnych 
https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-10_3_7 

 

https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania-w-zakresie-10_3_293 

 

Połącz obrazki w pary.  

https://www.matzoo.pl/klasa1/dodawanie-i-odejmowanie-w-zakresie-10_3_7
https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania-w-zakresie-10_3_293
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Proszę o wysłanie zdjęd wykonanych zadao na: 

- mój telefon komórkowy, 

albo  

- maila paniola2020@gmail.com 

 

Proszę również o informację,  

 czy dzisiejsze dwiczenia dziecko wykonało:  

 

a) samodzielnie, 

b) z niewielką pomocą osób dorosłych, 

c) z dużą pomocą osób dorosłych. 

 

 

W razie problemów / pytao proszę o kontakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:paniola2020@gmail.com

