
Poniedziałek 08.06.2020- klasa V oet, Funkcjonowanie osobiste i społeczne.
Temat: Witamy Lato- ćwiczenia kalendarzowe   – p. Beata W-Z. 

  Dzień dobry
Mam nadzieję,  że wszyscy jesteście zdrowi i wypoczęci :)

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 dzisiaj wyjątkowo tak: 

8  czerwca 2020 roku
(8.VI.2020)

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

 Dalej  zadanie:

 ZADANIE 1.  Kiedy rozpocznie się lato? 

 ZADANIE 2. Ile dni pozostało do lata- policz!

Ćwiczenia wklejcie proszę do zeszytu.
Jutro szukajcie kolejnych zadań. 
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ZADANIE 1. Uzupełnij koło, dodaj pory roku i miesiące (dla podpowiedzi opisane są
cyframi  rzymskimi).  Na  drugiej  stronie  znajdziesz  pory  roku  i  miesiące.  Wytnij  je
i wklej w odpowiednie miejsce.

Zadanie wykonałam/wykonałem: a)samodzielnie, b) z niewielką pomocą członków rodziny/osoby dorosłej, 
c) z dużą pomocą  członków rodziny.
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STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC

LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

WIOSNA LATO JESIEŃ ZIMA

ZADANIE 2. Odliczamy dni do lata. Policz ile dni zostało to lata, ile to tygodni?. 
Możesz sobie ułatwić zadanie i kolorować daty, tak by było Ci łatwiej. 

DZISIAJ
 8.06. 
poniedziałek

09.06
wtorek

10.06
środa

11.06.
czwartek

12.06.
piątek

13.06.
sobota

14.06.
niedziela

15.06.
poniedziałek

16.06.
wtorek

17.06.
 środa

18.06.
czwartek

19.06.
piątek

PIERWSZY DZIEŃ LATA
20.06.
sobota

Do końca wiosny zostało ………….dni. Jest to ………….pełnych tygodni i ……………..dni. 

Zadanie wykonałam/wykonałem:
a) samodzielnie

b) z niewielką pomocą członków rodziny/osoby dorosłej
c) z dużą pomocą  członków rodziny.


