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Przynieś na lekcję zeszyt przedmiotowy, podręcznik i ćwiczenia. Zabierz książki po lekcji do domu, aby odrobić zadanie
domowe.
Pamiętaj, aby zarówno podręcznik, jak i zeszyt ćwiczeń były owinięte i podpisane na okładce.
Pamiętaj, że podręcznik oraz załączona płyta podlegają zwrotowi na koniec roku – należy o nie dbać, bezwzględnie nie
wolno po nich pisać.
Słuchaj i reaguj na to, o co prosi nauczyciel.
Nie przerywaj nikomu – jeden mówi, reszta słucha.
Podnieś rękę, aby coś powiedzieć lub o coś zapytać.
Utrzymuj porządek na ławce i w klasie.
Pracuj samodzielnie, nie przeszkadzaj innym.

Drodzy Rodzice!




W klasach pierwszych zadania domowe zaznaczane będą domkiem w zeszycie ćwiczeń.
Właściwe zachowanie będzie nagradzane stempelkiem na karcie, którą dzieci otrzymają od nauczyciela. Takim samym
stempelkiem będzie zaznaczane właściwe przygotowanie do zajęć (materiały oraz zadanie domowe)
Dzieci otrzymają oceny za krótkie sprawdziany po każdym rozdziale, przygotowanie do zajęć, pracę na lekcji, zeszyt ćwiczeń
(sprawdzany po każdym przerobionym rozdziale).
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Przynieś na lekcję zeszyt przedmiotowy, podręcznik i ćwiczenia. Zabierz książki po lekcji do domu, aby odrobić zadanie
domowe.
Pamiętaj, aby zarówno podręcznik, jak i zeszyt ćwiczeń były owinięte i podpisane na okładce.
Pamiętaj, że podręcznik oraz załączona płyta podlegają zwrotowi na koniec roku – należy o nie dbać, bezwzględnie nie
wolno po nich pisać.
Słuchaj i reaguj na to, o co prosi nauczyciel.
Nie przerywaj nikomu – jeden mówi, reszta słucha.
Podnieś rękę, aby coś powiedzieć lub o coś zapytać.
Utrzymuj porządek na ławce i w klasie.
Pracuj samodzielnie, nie przeszkadzaj innym.

Drodzy Rodzice!




W klasie drugiej i trzeciej uczniowie zapisują zadanie domowe w zeszycie przedmiotowym: HW – zadanie domowe, SB –
podręcznik, WB – zeszyt ćwiczeń, ex. – ćwiczenie, p. – strona.
Właściwe zachowanie będzie nagradzane stempelkiem na karcie, którą dzieci otrzymają od nauczyciela. Takim samym
stempelkiem będzie zaznaczane właściwe przygotowanie do zajęć (materiały oraz zadanie domowe)
Dzieci otrzymają oceny za krótkie sprawdziany po każdym rozdziale, przygotowanie do zajęć, pracę na lekcji, zeszyt ćwiczeń
(sprawdzany po każdym przerobionym rozdziale).

