
Zalecenia dla uczniów klasy I 

na dni wolne od nauki szkolnej 2020r. 

 

15.05.2020 
EDUKACJA ZINTEGROWANA 

1.  Edukacja polonistyczna 

 Podręcznik str. 65 – poćwicz czytanie na głos 

 Kaligrafia str.77 zad.4 i 5 – przepisując wyrazy we właściwe ramki przeczytaj je na głos 
i zastanów się, dlaczego w jednych wyrazach jest dź, a w innych dzi?  

 Dź czy dzi? – poćwicz wymowę: https://www.youtube.com/watch?v=ed2Ss-my08I  

 Ćwiczenia str. 65 zad. 1,2,3. 

 Poćwicz: http://learningapps.org/watch?v=44i9c2zt  
 

Dla rodziców: 
Ośmiolatkom trudno jest zrozumieć zasady ortograficzne dotyczące zmiękczeń, 
dlatego dobrze by było, gdyby na początku wyraz ze zmiękczoną głoską 
wypowiedziały głośno, podzieliły go na głoski (ni-e-dź-wi-e-dź to 6 głosek, ale 10 liter!) 
i spróbowały usłyszeć (często dzi mówimy dłużej, a dź krótko). Ale warto już teraz 
mówić im o tym, że w j. polskim w różny sposób zapisujemy zmiękczenia: przez kreskę 
i przez „i”. 

 ś,ć,ń,ź,dź piszemy:  
 na końcu wyrazu - łoś, mieć, koń, gałąź, łabędź  
 przed spółgłoską - ślad, ćma, bańka, woźny, dźwig 

 si,ci,ni,zi,dzi piszemy: 
 gdy „i” występuje przed samogłoską, to staje się tylko znakiem 

zmiękczenia (nie głoską) – siano, ciocia, niebo, ziemia, ludzie 
 gdy „i” występuje przed spółgłoską, to jest zmiękczeniem ale 

jednocześnie głoską – gasić, bucik, konik, zimno, dzik 
Dla wielu dzieci to będzie zbyt dużo informacji, ale niektóre „załapią” o co chodzi, 
zwłaszcza, gdy będziemy wprowadzać im to powoli i wtedy, gdy będą zadawać 
pytanie: dlaczego? 
W uczeniu ortografii ważne są ćwiczenia pisania z pamięci (ćwicz. str.65. zad.1) i 
zachęcam, aby dzieciaki często takie zadania wykonywały, nawet, gdy to nie jest 
zadane. Wystarczy wskazać zdanie lub dwa w czytance, itp. 
 

2. Edukacja matematyczna 

 ćwiczenia str. 55 zad. 1,2. 

 Ćwiczenia str.85 zad.1 

 Co jest dłuższe?  

http://static.scholaris.pl/resource_imp/105/105178/PLIKI_1/XYZ02003.pdf  

 Położenie przedmiotów: https://www.matzoo.pl/klasa2/polozenie_63_325  
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RELIGIA 
 

Zapraszam cię w dniu dzisiejszym do utrwalenia wiadomości o patronie szkoły Janie Pawle II. 
Zapoznaj się i obejrzyj prezentację. Nie zapomnij o modlitwie. 
 
https://view.genial.ly/5ebbab104734880d8a6d3a0e/presentation-urodziny-
papieza?fbclid=IwAR2IXhAsUAopXQzXsGmRhrP3C6c09oNgqHN9z0x5pIGfguYC4qYSwc2G7Ys 

https://view.genial.ly/5ebbab104734880d8a6d3a0e/presentation-urodziny-papieza?fbclid=IwAR2IXhAsUAopXQzXsGmRhrP3C6c09oNgqHN9z0x5pIGfguYC4qYSwc2G7Ys
https://view.genial.ly/5ebbab104734880d8a6d3a0e/presentation-urodziny-papieza?fbclid=IwAR2IXhAsUAopXQzXsGmRhrP3C6c09oNgqHN9z0x5pIGfguYC4qYSwc2G7Ys

