
Temat tygodnia: Moja miejscowość, mój region . (11-15.05.2020)

Zaczynamy codzienną, poranną gimnastyką

Możecie skorzystać z poniższych propozycji:

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4

1.Poszukajcie  obrazków,  widokówek,  zdjęć,  folderów  przedstawiających  miejscowość,  w  której
mieszkacie.  Jeśli  takich  nie  macie,  proponuję  Wam  spacer  z  Rodzicami  i  zrobienie  zdjęć
przedstawiających najładniejsze i najciekawsze zdjęcia Waszej miejscowości (czekam na fotorelację z
Waszej pracy, chętnie obejrzę przesłane zdjęcia)
2.  Rysowanie  szlaczków po śladach,  a  potem – samodzielnie.  Naklejanie  widokówki,  zdjęcia  lub
rysowanie ważnego miejsca ze swojej miejscowości. Rysowanie po śladzie, bez odrywania kredki od
kartki. (praca z podręcznikami)
Piosenka dla Was na ten tydzień  (Proponuję wspólne, rodzinne śpiewanie)
https://www.youtube.com/watch?v=_04sNV_n3I0

3. Rysowanie po śladach. Określanie, który rysunek kojarzy się z otoczeniem dzieci – praca 
podręcznik
4.  Porozmawiajcie z Rodzicami na temat miejsc w swojej miejscowości, które należy odwiedzić, z 
którymi związane są np.jakieś legendy

5.Wysłuchajcie jednej z podanych legend z regionu Podlasia, omówcie ją z Rodzicami i namalujcie 
farbami ilustrację do niej. 

 https://podlaskie.tv/wigry-wladyslaw-jagiello-legenda/

 https://www.polskatradycja.pl/legendy/podlaskie.html

 Ćwiczenie oddechowe Rodzina.
- mecz piłki pingpongowej- czworo lub dwoje dzieci (mogą być rodzice z dziećmi) siedzi naprzeciw 
siebie
- dmuchają na piłeczkę, tak aby nie spadła ze stołu;

 Kolorowanie ramki zdjęcia przypominającego miejscowość dziecka. Kolorowanie rysunku.
Liczenie, o ile kratek środki kwiatów są oddalone od linii. Rysowanie pod linią kwiatów, których 
środki są oddalone o tyle samo kratek (praca z książką)
6.Zabawy matematyczne. Zapraszam Was na stronę podaną niżej. W tym tygodniu pobawcie się w 
dodawanie 
https://www.matzoo.pl/zerowka

7.Wspólnie z Rodzicami (lub samodzielnie jeśli już potraficie) przeczytajcie  nazwy miejscowości.
Narysujcie znak + pod napisami miasto lub wioska, jeżeli dane zdjęcie przedstawia elementy miasta
lub wsi. Kolorowanie rysunków. (książka)
8.Wymyślcie i wykonajcie dowolna techniką plastyczną Herb naszej miejscowości .
9. Narysujcie po śladzie drogi Ady i taty do domu (książka)
10.  ,,Droga listu”- zapoznajcie  się  z wierszem,  omówcie treść  z Rodzicami,  wspólnie wykonajcie
kopertę, utrwalcie znajomość swojego adresu zamieszkania, zaadresujcie kopertę i w razie możliwości
wyślijcie (jeśli nie ma możliwości wysłania, przynieście do przedszkola, jak już wrócimy) narysowane
przez siebie prace np. babci, koledze, …
„Droga listu”
Dzisiaj się drogie dzieci dowiecie

https://www.youtube.com/watch?v=_04sNV_n3I0
https://www.matzoo.pl/zerowka


jak trafiają listy do ludzi na całym świecie.
Nadawca pisze list i go adresuje,
do osoby, której wiadomość wysłać planuje.
Następnie znaczek przykleja na górze koperty w rogu prawym
i podąża z listem na pocztę krokiem żwawym.
Zostawia list w okienku u Pani Halinki,
albo wrzuca go do czerwonej skrzynki.
Na poczcie listy zostają posegregowane,
ponieważ na różne miejsca są zaadresowane.
List może być zwykły oraz polecony,
który przy odbiorze zostaje podpisem odbiorcy poręczony.
I tak o to ludzie wszystko w listach spisują,
a wysyłając je, na całym świecie ze sobą korespondują.
AUTOR: Olga Adamowicz

https://www.youtube.com/watch?v=NIwqKoAFZdg              -  instrukcja wykonania koperty

Proponuję dodatkowe ćwiczenia w książeczkach:
-Rysowanie po śladach od obrazków dzieci do zdjęć miejscowości, w których mieszkają. Rysowanie 
po śladzie drogi babci i dziadka do domu.
-Określanie, co przedstawiają zdjęcia. Odszukanie w naklejkach zdjęć podobnych krajobrazów i 
naklejenie ich obok odpowiednich zdjęć. Rysowanie takiego samego rysunku po prawej stronie, jaki 
jest po lewej stronie. Określanie, co znajduje się w rogach rysunków.
Zabawa utrwalająca poznane zapisy cyfrowe liczb.

 Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie po śladach spirali – dużych
i małych.

 Ćwiczenia w czytaniu – układanie z liter nazw do obrazków.

Bajka na dobranoc Zielony Kopciuszek - ekologiczny teatr w nowym wydaniu

https://www.youtube.com/watch?v=I-Zzj7oeoog

Język angielski:

Powtórzcie słownictwo :
- dni tygodnia-  days of the week :

-monday - poniedziałek
- tuesday- wtorek
- wednesday - sroda
-thursday - czwartek
- friday - piątek
- saturday - sobota
- sunday - niedziela

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ

Poniżej przedstawiam propozycję odkodowania obrazka na ten tydzień:

pozdrawiamy!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=NIwqKoAFZdg



