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1. Proszę napisad w zeszycie zdania według wzoru: 

20.04.2020r. 

Dzisiaj jest poniedziałek.   

Zdanie opisujące pogodę.  

 

 

2. Odkoduj wyraz, aby dowiedzied się jaki jest temat dzisiejszych zajęd.  

Znajdź odpowiednie pola w zielonej tabelce i wpisz litery w puste pola pod nią.  

Jeśli nie możesz wydrukowad zadania, napisz w zeszycie numer dwiczenia i wyraz 

jaki odkodowałeś.  
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3. Przyjrzyj się ilustracji poniżej i odpowiedz na pytania (nie zapisuj 

odpowiedzi). Staraj się odpowiadad pełnymi zdaniami.  

- Co jest na zdjęciu? (sałata) 

- Na jaką głoskę zaczyna się wyraz sałata? (s) 

- Podziel wyraz sałata na sylaby (sa-ła-ta) Ile jest sylab? (3) 

- Opowiedz jak wygląda sałata. 

- Czy lubisz jeśd sałatę? Co można z niej przyrządzid? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Narysuj w swoim zeszycie sałatę, najpiękniej jak potrafisz. Następnie przepisz 

poniższe wyrazy i zdania. Podwicz czytanie. 

 

sałata 

sa  ła  ta 

To jest sałata. 

 

Sałata jest zielona. 

Sałata ma dużo liści. 

Sałata ma witaminy. 
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5. Przepisz do zeszytu poniższe wyrazy (albo je wydrukuj) i podwicz ich czytanie. 

Poświęd na to dłuższą chwilę, bardzo Cię proszę.  
 

SA   LA        SALA 

SO  WA       SOWA 

KO    SI        KOSI 

KO  SA        KOSA 

KA   SA           KASA      

SI    TO           SITO 

KO    SY          KOSY 

SU   MA         SUMA
 

6. Wykonaj zadanie z matematyki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://flipbooki.mac.pl/ew/druk/pdf/gwk-klasa1-cwi-mat-2.pdf 

 

 

7. Przepisz działania do zeszytu (lub wydrukuj) i policz. Pamiętaj o zapisywaniu 

skrótu zł ! 
 

10 zł + 5 zł = 

10 zł + 7 zł = 

10 zł + 3 zł = 

10 zł +10 zł = 

10 zł + 9 zł = 

10 zł + 4 zł = 
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Zadania dla chętnych 

 

 

http://ito.hg.pl  

https://www.matzoo.pl/klasa2/wpisz-liczby-rosnaco_12_25  

https://www.matzoo.pl/klasa2/najwieksza-liczba-w-zakresie-50_12_286  

 

http://ito.hg.pl/
https://www.matzoo.pl/klasa2/wpisz-liczby-rosnaco_12_25
https://www.matzoo.pl/klasa2/najwieksza-liczba-w-zakresie-50_12_286
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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

