
27.03.2020 Piątek  

 

Dziś poznamy liczbę 15. Tak jak kilka dni temu, przygotuj sobie liczmany, powinno ich być 15 (przypomnę, że 

mogą być to kolorowe patyczki do liczenia, jednak jeśli ich nie masz, poszukaj w domu małych przedmiotów, 

które mogą posłużyć jako liczmany np. patyczki do uszu, kamyki, małe zabawki, waciki do makijażu, makaron 

, fasola itp.)  

 

Otwórz podręcznik do edukacji matematycznej na stronie 20 i zobacz jak zapisujemy liczbę 15, poprowadź po 

jej śladzie niepiszącą stroną ołówka i palcem. Przelicz kredki, ilość pieniędzy oraz koraliki.  

 

Ułóż swoje liczmany w rządku. Przelicz je. Następnie przelicz je ponownie używając liczebników 

porządkowych czyli pierwszy, drugi, trzeci….  

 

 Gdy skończysz wskaż kolejno: szósty licząc od lewej, dziesiąty licząc od lewej, dwunasty licząc od lewej, 

trzeci licząc od lewej, czternasty licząc od lewej, pierwszy licząc od prawej, siódmy licząc od prawej, 

czternasty licząc od prawej.  

 

Odlicz dziesięć liczmanów i odsuń je od reszty, ile pozostało? – Zapisz działanie w zeszycie do matematyki.  

 

Złącz je spowrotem i teraz odlicz pięć liczmanów, odsuń resztę, ile ich zostało? – Zapisz działanie w zeszycie.  

 

Wykonaj zadania 1 i 3 na tej samej stronie z podręcznika. Zapisuj działania w zeszycie z matematyki. (przy 

zadaniu 3 możesz w zeszycie narysować słoiki z miodem a pod spodem zapisać obliczenia).  

 

Otwórz podręcznik do edukacji polonistyczno –przyrodniczej na stronie 41. Poproś kogoś dorosłego o 

przeczytanie tekstu (są to dość małe litery). Spróbuj odpowiedzieć na pytania pod tekstem, całymi zdaniami.  

 

Otwórz zeszyt ćwiczeń i na stronach 32 – 33 wykonaj zadania od 1 do 6. (Zadanie nr 6 to obserwacja pogody 

przez tydzień i zapisywanie obserwacji za pomocą symboli w zeszycie, czy podejmiesz się tego wyzwania? )  

 

Dodatkowe sytuacje dydaktyczne (dla chętnych):  
 

Dodatkowe karty pracy  

 

Ćwiczenia w czytaniu (czytanki z tyłu podręcznika, do dwuznaku CH)  

 

Kaligrafia polonistyczna  

 

Kaligrafia matematyczna  

 

Quiz matematyczny  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fquizizz.com%2Fjoin%2Fquiz%2F5e7bbd747758e1001b6a88

68%2Fstart%3Ffrom%3DsoloLinkShare%26fbclid%3DIwAR0vZjd1T9WD1LUERRLYFLD_oJVbCMaEd0K

pVAnZcLtjhCoK5d1jtatZUo0&h=AT3Sh9mD_3TcjI_FqZAYnL_mRldYgWJVh6xThIGC4oNLU3NbkBxu5n

3jlymaKNiTjXH8lufBL8XoePvnzzLAbvF4vM7wLzvyKtHy4YXCQ3vhHvlJlWV5nM260itKyOrUoM0 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fquizizz.com%2Fjoin%2Fquiz%2F5e7bbd747758e1001b6a8868%2Fstart%3Ffrom%3DsoloLinkShare%26fbclid%3DIwAR0vZjd1T9WD1LUERRLYFLD_oJVbCMaEd0KpVAnZcLtjhCoK5d1jtatZUo0&h=AT3Sh9mD_3TcjI_FqZAYnL_mRldYgWJVh6xThIGC4oNLU3NbkBxu5n3jlymaKNiTjXH8lufBL8XoePvnzzLAbvF4vM7wLzvyKtHy4YXCQ3vhHvlJlWV5nM260itKyOrUoM0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fquizizz.com%2Fjoin%2Fquiz%2F5e7bbd747758e1001b6a8868%2Fstart%3Ffrom%3DsoloLinkShare%26fbclid%3DIwAR0vZjd1T9WD1LUERRLYFLD_oJVbCMaEd0KpVAnZcLtjhCoK5d1jtatZUo0&h=AT3Sh9mD_3TcjI_FqZAYnL_mRldYgWJVh6xThIGC4oNLU3NbkBxu5n3jlymaKNiTjXH8lufBL8XoePvnzzLAbvF4vM7wLzvyKtHy4YXCQ3vhHvlJlWV5nM260itKyOrUoM0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fquizizz.com%2Fjoin%2Fquiz%2F5e7bbd747758e1001b6a8868%2Fstart%3Ffrom%3DsoloLinkShare%26fbclid%3DIwAR0vZjd1T9WD1LUERRLYFLD_oJVbCMaEd0KpVAnZcLtjhCoK5d1jtatZUo0&h=AT3Sh9mD_3TcjI_FqZAYnL_mRldYgWJVh6xThIGC4oNLU3NbkBxu5n3jlymaKNiTjXH8lufBL8XoePvnzzLAbvF4vM7wLzvyKtHy4YXCQ3vhHvlJlWV5nM260itKyOrUoM0
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fquizizz.com%2Fjoin%2Fquiz%2F5e7bbd747758e1001b6a8868%2Fstart%3Ffrom%3DsoloLinkShare%26fbclid%3DIwAR0vZjd1T9WD1LUERRLYFLD_oJVbCMaEd0KpVAnZcLtjhCoK5d1jtatZUo0&h=AT3Sh9mD_3TcjI_FqZAYnL_mRldYgWJVh6xThIGC4oNLU3NbkBxu5n3jlymaKNiTjXH8lufBL8XoePvnzzLAbvF4vM7wLzvyKtHy4YXCQ3vhHvlJlWV5nM260itKyOrUoM0

