KLASA /PANI

LEKCJE W DOMU NA 28 LISTOPADA 2020

KL 0 : PANI STASIA

Dzieo dobry.Lekcja nr 8
Opowiedzcie rodzicom co się dzieje na obrazku
(gdzie i co robią).
Literka U u
W których wyrazach słychad u na początku.
Kreślenie szlaczka i literek w odpowiednim kierunku i
miejscu rozpoczęcia.
Zagadki
Zgrabne domki w sądzie mają
Miód w tych domkach wyrabiają.(pszczoły).
Ludzie je mają z obu stron głowy
i z obu stron słyszą dźwięki nowy (uszy).
Miłego dnia i pracy..
Podrecznik str. 76 -81
Ćwiczenia str. 96 -101//Ćw. 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 i 9
Zadanie : piękne czytanie z podziałem na rolę oraz
przygotowanie się do dyktanda P. str. 81.
Życzę miłej pracy i czekam na Wasze prace .Cieszę się ,
że w ten sposób mogę miec z Wami kontakt.
Pozdrawiam Was -Marta Urban
Przeczytajcie głośno czytankę
„Andrzejkowe wróżby” str 73,
porozmawiajcie z rodzicami, jakie znają wróżby, zabawy
andrzejkowe, co to jest tradycja?
-zwyczaje / -wróżby
-„Andrzejki”-zwyczaj obchodzony w Polsce,
ale ma swe korzenie w tradycji starożytnej Grecji.
Ćwiczenia 1 str 75(czytanka)
Ćwiczenia: dw1-9, str68-72
Powodzenia
Dzieo dobry uczniowie !
To już kolejna sobota gdy spotykamy sie na wirualnej
chmurce .Dzisiejsza lekcja będzie składad sie z dwóch
części: " Chłopiec z pociagu" podręcznik, str 32, to
ciekawa czytanka, przedstawiajaca obraz trudnej
wojennej rzeczywistości.
- odpowiedz na pytania ze str33 dotyczące tekstu.
✒pisemnie odpowiedz na pytanie nr.7
"Pierwsza randka". Podręcznik, str 34.
Ta czytanka z pewnoscią Was zainteresuje!
Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania dotyczące
tekstu.
PRACA DOMOWA
Cos dla ambitnych, czyli zadanie 9 ze strony 35
podręcznik.
Pozdrawiam serdecznie.
Już zaczyna pachnied świętami, jakie to miłe, prawda?

KL 2 : PANI MARTA

KL 4 : PANI LUCYNA

KL 6 : PANI AGNIESZKA I HALINA
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