
Zadania klasa 1b                     14.05.2020 r. 

Przygotowałam dla Was zadania na dziś. 

Poproście rodziców o przeczytanie wierszyka „ Zielone światło”. 

Ulicami spieszą ludzie 

Każdy gdzieś przed siebie gna. 

Idą grubi, idą chudzi. 

 Ktoś na smyczy wiedzie psa. 

Jadą auta i tramwaje. 

Dyliżansów tylko brak… 

Ale oto wszystko staje 

pan policjant daje znak. 

Światło zielone 

Światło zielone 

Można przechodzić  

na drugą stronę. 

Pojazdów szereg  

posłusznie czeka. 

Krzywda nie spotka 

tutaj człowieka. 

Póki zielone 

światło jak liść  

- bezpiecznie można iść. 

Omówcie treść wiersza i porozmawiajcie na temat ilustracji z podręcznika str.24 i25. W zeszycie od 

przyrody zaprojektujcie znaczek odblaskowy  i przyślijcie do mnie. W ćwiczeniach uzupełnijcie str.24  

- przyślijcie do mnie oraz postarajcie się wykonać  pracę plastyczną „Miasto „ techniką kolażu 

(wykorzystując różne materiały i faktury) na ocenę. Instrukcja na str.25. Str.71, ćw.13 

Ed.matematyczna – dla chętnych gra „Wyprawa do ZOO”.Uzupełnij stronę 24 i 25 oraz 67. 

Ed.muzyczna – Poznanie dźwięku- „do „, położenie nutki na pięciolinii. Zapisz w zeszycie od nut jedną 

linijkę  „do”i ją podpisz.  podręcznik str.66 
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