
Niby tacy sami, a jednak różni (01-05.06.2020)

 W tym tygodniu:

1.Wykonujemy zadania w fioletowej książce cz.4,str. 53-39 (oraz pozostałe ćwiczenia w innych 
książkach)
2. Rozmawiamy z dziećmi o tolerancji, szacunku dla innych osób.
3. Słuchamy opowiadania A. Widzowskiej ,,Piłka dla wszystkich”i odpowiadamy na pytania:
- Co śniło się Frankowi?
- O czym opowiadał Adzie?
- Jak zachowywali się chłopcy?
- Co zrobił ich kapitan?
- Co powiedzieli chłopcy Frankowi na pożegnanie?
- Co będzie ćwiczył Franek?
https://drive.google.com/file/d/1nlLH5VqtgnuFyxhVA8huXi0a8IudQi3z/view?usp=sharing

6.Bawimy się piłką
- podrzucamy i  łapiemy
- kozłujemy
- rzucamy do celu
- rzucamy jak najdalej
- gramy w kręgle

4. Słuchamy piosenki ,,Kolorowe dzieci”
https://www.youtube.com/watch?v=XMnJupsJnm8 

Rozmawiamy na temat różnorodności wśród ludzi.

7. Powtarzamy części ciała w języku angielskim
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI 
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 
https://www.youtube.com/watch?v=AlKXoHvwluA 
https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg 

5. Przypominamy wierszyk-rymowankę
Kiedy boję się - wtedy kulę się, (kulimy się)
a gdy jestem zły - tupię z całych sił. (tupiemy)
Kiedy smutek dorwie mnie 
płaczę całe dnie. (dotykamy dłońmi policzki, naśladując płacz)
gdy coś radość sprawia mi
Skaczę, piszczę ile sił, (podskakujemy)

6. Wykonujemy kartę I z wyprawki plastycznej lub wiatraczek z papieru
https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o 

7. Porównujemy długości
Znajdujemy na podwórku różnej długości patyczki i porównujemy ich długości, przykładając je do 
siebie i mówiąc, który jest dłuższy, który krótszy. To mogą być również inne przedmioty, których 
długość lub wysokość możemy porównać

8. Utrwalamy lewą i prawą stronę ciała
a) Zaznaczamy lewą rękę i prosimy o wykonanie polecenia:

https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o
https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg
https://www.youtube.com/watch?v=AlKXoHvwluA
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=XMnJupsJnm8


- podnieś lewą rękę
- dotknij kolana lewą ręką
- poklep się po brzuchu prawą ręką, itp
b) Pokazujemy dziecku kartkę i wskazujemy jej dół, górę, prawą i lewa stronę, górny prawy i lewy 
róg, dolny prawy i lewy róg. Następnie prosimy dziecko o narysowanie na kartce
- piłki na dole strony
- motyla z prawej strony kartki
- chmurki po lewej stronie kartki
- słońca u góry kartki
- trójkąta w prawym górnym roku
- kwadratu  w lewym górnym rogu
- kwiatka w lewym dolnym  rogu
- serca w lewym dolnym rogu

9. Dodajemy i odejmujemy (załącznik 1)
10. Ćwiczymy koordynację wzrokowo-ruchową (załącznik 2)
11. Wyróżniamy głoskę w nagłosie (załącznik 3)

Przypominam, iż wszystkie zadania są jedynie propozycją. 

Pozdrawiam życząc zdrówka i radości na każdy dzień.
Asia Olendzka.



Załącznik 1



Załącznik 2
Połącz kropki jak we wzorze

              



Załącznik 3 
Którą głoskę słychać na początku nazw obrazków? Zamaluj ją. Pokoloruj rysunki najlepiej jak 
potrafisz
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