
Temat tygodnia: Wiosenny czas (06 – 09.04.2021)

1.Wykonujemy zadania w książkach:Karty pracy cz.3,str.62-71 oraz ,,Czytam, liczę,piszę” str.72-73

2. Pomagamy rodzicom lub dziadkom w porządkach wiosennych w ogrodzie. Obserwujemy 
przyrodę, budzące się do życia zwierzęta, rośliny, kwiaty.

3. Układamy zdania o wiośnie i liczymy słowa w zdaniu, można układać odpowiednią liczbę 
kredek, pasków papieru, rysować kropki, kreski. np.
Wiosną przyroda budzi się do życia. 
Wiosną przylatują bociany.  
Dziób bociana jest czerwony.
Wiosną dzień jest dłuższy.
Kwiecień - plecień, bo przeplata trochę zimy trochę lata. (można też klaskać 1słowo-1 klaśnięcie w 
dłonie)
Itp. 
* Możemy również zaproponować, by dzieci układały zdania. Wówczas dorośli liczą słowa, a dzieci uważnie 
sprawdzają

4. Układamy zadania matematyczne utrwalające umiejętność:
a) dodawania,np.
Po łące chodziły 4 bociany (dziecko układa 4 liczmany, np. klocki).
Doleciały do nich jeszcze 3 (dziecko dokłada 3 liczmany).
Ile bocianów chodzi po łące? (dziecko liczy i podaje wynik)
* Chętni mogą zapisać to działaniem 4+3=7

b) odejmowania
Na gałęzi siedziało 8 skowronków (dziecko układa 8 liczmanów).
4 skowronki odleciały. (dzieci odsuwa lub zabiera 4 liczmany).
Ile ptaków siedzi teraz na gałęzi? (dziecko liczy ptaki, które pozostały na gałęzi i podaje wynik).
*Chętni mogą zapisać to działaniem 8-4=4

5. Utrwalamy cyfry
Rodzic zapisuje na karteczce dowolną liczbę (od 0-10), pokazuje dziecku i prosi o pokazanie tylu 
palców ile wskazuje pokazana na karteczce liczba. Można też poprosić, aby dziecko przyniosło 
odpowiednią liczbę, np. klocków, kredek, butów, łyżeczek, cukierków itp. lub by wykonało 
odpowiednią liczbę powtórzeń jakiegoś ruchu, np. 5 przysiadów, 4, pajacyki,  9 podskoków (dzięki 
temu dziecko będzie mogło się poruszać i zadanie nie będzie monotonne).

6. Język angielski
Utrwalamy słówka, które pojawiają się w piosence „It is spring” (link poniżej)
https://www.youtube.com/watch?v=K1cAAupUO9k
It is spring (czyt. It is spring) – to jest wiosna
Wake up (czyt. łejkap) – obudź się
Dance (czyt. dens) – tańcz
Sing (czyt. sing) - śpiewaj
Flowers (czyt. flałers) – kwiaty
trees (czyt. tris) – drzewa
birds (czyt.berds) – ptaki
bees (bis) – pszczoły

7. Zakodowany obrazek 
 https://drive.google.com/file/d/1nN9Y9hDCbUBr_GHpf-dwmr05n87bEma3/view?usp=sharing
      Pozdrawiam
           Joanna Olendzka
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