
Temat tygodnia: Wiosna na wsi (12-16.04.2021)

1. Szukamy rymów do nazw zwierząt wiejskich (np. kura-góra, krowa-sowa, itd.)

2.  Wykonujemy zadania w książce ,,Karty pracy”cz.3 str. 82 - 96 oraz ,,Czytam, piszę, liczę” str.
76-77 (Proszę rozłożyć wykonywanie tych zajęć na cały tydzień, by nie przeciążyć dzieci)
Przy zadaniach związanych z poznawaniem litery F,f szukamy jak najwięcej słów zaczynających się
głoską F (Ile słów udało Wam się znaleźć?)

3. Plastelinowe  zwierzaki
Lepimy z plasteliny zwierzęta z wiejskiego podwórka. Można narysować na kartce gospodarstwo i
ustawić na nim zwierzęta, a następnie zrobić zdjęcie i wysłać do mnie – jestem ciekawa, jak będą
wyglądały stworzone przez Was gospodarstwa.

4. Utrwalamy stronę lewą i prawą.
a)
- Poprośmy dziecko by podniosło do góry lewą rękę. (jeśli wskazało prawidłowo -należy dotknąć
ręki  dziecka  i  powiedzieć:,,Tak.  To jest  twoja  lewa  ręka”;  jeśli  wskazało  błędnie,  prosimy,  by
opuściło  rękę,  a  następnie  dotykamy  jego  lewej  ręki  i  mówimy:,,To  jest  twoja  lewa  ręka”.
Zaznaczamy  lewą  rękę,  np.  założeniem  na  nadgarstek  frotki  do  włosów  lub  spinacza  do
bielizny;można też napisać na niej literę L albo coś narysować). Podobnie robimy z prawą ręką.
- Oznaczcie na podłodze symboliczną granicę pomiędzy prawą a lewą stroną pokoju, np. za pomocą
sznurka.
- Powiedzmy do dziecka: ,,Rozejrzyj się dookoła i powiedz, co znajduje się po prawej, a co po
lewej stronie pokoju”
- Narysuj 3 przedmioty, które są po prawej stronie i 3 które są po lewej stronie Twojego pokoju.
b)
Rodzicu stań twarzą w stronę drzwi wejściowych do pokoju. Dziecko niech również stanie w tę
stronę. Wskaż swoją prawą stronę mówiąc: “To moja prawa strona. Pokaż proszę swoją ręką, gdzie
jest twoja prawa strona.” Odwróć się twarzą do dziecka i powiedz: “Teraz moja prawa strona
jest tutaj. Co się zmieniło?” Zapytaj dziecko: “Jaką zależność zauważyło?”
c)
Prosimy dziecko, by wybrało sobie z poprzedniego zadania 5 zwierząt. Kładziemy przed dzieckiem
kartkę i wskazujemy: środek kartki; prawą stronę, lewą stronę, górę, dół, prawy górny róg, prawy
dolny róg, lewy górny róg, prawy górny róg. Prosimy dziecko, by ustawiło, np. kota na środku
kartki, a konia w prawym górnym rogu kartki itd. 

* Dla utrwalenia lewej i prawej strony ciała powyższe zadania należy wykonać kilka razy w ciągu tygodnia

5.Język angielski -przypominamy nazwy zwierząt w języku angielskim
https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc – nauka nazw zwierząt
https://www.youtube.com/watch?v=VsgpUHUYuJI – piosenka dla pozruszania się

6. Zabawy na podwórku
Zachęcam do spędzania czasu na świeżym powietrzu, do jazdy na rowerze, hulajnodze, rolkach,
wrotkach, do skakania na skakance, grania w piłkę (podrzucania i łapania, kozłowania, rzucania do
celu z coraz dalszej odległości), wspinania się, spacerów.

7. Zachęcam również do czytania dziecku przynajmniej 20 minut dziennie.

Pozdrawiam z nadzieją na to, iż wkrótce znowu się spotkamy w naszej sali i razem będziemy mogli wykonywać te
wszystkie zadania.
       Joanna Olendzka
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