
Lekcja  19.03.2020 r. 

Temat: Kłopoty z marcową pogodą. 

1. Wprowadzenie liczby 13 – ćwicz./matem. str. 21. 

2. Wykonaj ćwiczenie / tylko dotyczące liczby 13/ - zeszyt do kaligrafii 

matematycznej str. 24. 

3. Zabawa - obliczenia pieniężne – układanie z banknotu 10 zł i monet podanych 

kwot: 11zł, 12zł, 13zł – różne propozycje. 

4. Poćwicz pisanie liczby 13 – jeden rząd w zeszycie do matematyki / pierwszą 

liczbę 13 w zeszycie piszą rodzice/. 

5. Rozwiąż zadanie. Działanie i odpowiedź zapisz w zeszycie do matematyki.   

           Adam miał 10 złotych. Dostał od taty 3 złote. Ile złotych ma razem Adam? 

6. Zabawa z zegarem – ustawianie pełnych godzin na zegarze – parę 

przykładów / Rodzic podaje godzinę dziecko ustawia na zegarze i odwrotnie, 

rodzic ustawia dziecko odgaduje. Uświadomienie dzieciom, że godzina 1.00 

po południu to godzina 13.00. 

7. Opowiadanie R. Witka „Ale się wiosna zdziwi” – podr. str. 40.  

- słuchanie opowiadania czytanego przez rodzica,                                                                                                   

- udzielenie odpowiedzi przez dzieci na pytania zawarte pod tekstem / rodzic   

czyta pytania dziecko odpowiada/,                                                                                                                            

- wyjaśnienie pojęcia „współpraca”  - odczytanie podr. str. 40. 

      8.  Zorganizowanie zajęć polegających na współpracy np. wspólne    

posprzątanie zabawek z mamą, rodzeństwem lub pomoc mamie w                     

przygotowaniu kolacji. 

9.  Marcowa pogoda w przyrodzie i w przysłowiach – podr. str. 41. 

- wysłuchanie tekstu informacyjnego „Obserwujemy pogodę”  czytanego przez    

rodzica,                                                                                                                                                                                           

-  swobodne wypowiedzi dzieci na temat marcowej pogody – na podstawie 

mapy, zdjęć w podręczniku i własnych obserwacji,  



Stwierdzenie, że pogoda w marcu jest zmienna.                                                                                    

- omówienie i odczytanie symboli pogody – podr. str. 41.                                                                                                                           

10.   Podanie i wyjaśnienie przysłów i powiedzeń o marcowej pogodzie: 

       „W marcu, jak w garncu” 

       „Marcowa pogoda – raz słonko, raz woda”   

       „ W marcu słońce grzeje, czasem śnieżek sieje”       

       „ Na świętego Grzegorza zima idzie do morza”  

 

11. Przepisz do zeszytu z j. polskiego pierwsze przysłowie.       

12.  Wykonaj polecenia w ćwiczeniach z edukacji polonistycznej        

str.32 i 33. 

Do ćwiczenia 6 ze str. 33 rysujemy tabelkę w zeszycie do j. 

polskiego na ostatniej stronie zeszytu. Proszę rodziców o 

narysowanie tabelki i zapisywanie dat, dziecko rysuje symbole pogody. 

 

Data Zaobserwowana pogoda/rysujemy symbole/ 

  

  

  

  

  

 


