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Witam Was bardzo serdecznie, myślę, że u Was wszystko w porządku. Słonko za oknem dodaje
nam energii. Zaczynamy od edukacji polonistycznej.
Wczoraj był temat związany z waszym zdrowiem, jak należy dbać, dlaczego higiena osobista jest
tak ważna. Dzisiaj zastanówcie się nad takimi pytaniami:
- Co powinniśmy robić, żeby być zdrowym?
- Jakie czynniki mają wpływ na nasze zdrowie?
Otwórzcie proszę podręczniki na stronie 68 – wiersz „Paliwo” M. Strzałkowskiej i odpowiedzcie na
pytania:
- Do czego w wierszu porównano człowieka?
- Co powinniśmy stosować dla naszego zdrowia?
- Co jest paliwem dla ludzkiego organizmu?
- Z jedzenia jakich produktów powinniśmy zrezygnować?
- Od jakich produktów przybywa nam zdrowia?
Przyjrzyjcie się proszę ilustracji, rozpoznajecie produkty?
- Które z produktów zaliczymy do zdrowej żywności?
- Jakie one mają minki?
- Jakie są minki słodyczy i słodkiego napoju? Dlaczego?

Teraz poproszę Was o uzupełnienie kart ćwiczeń – s. 66 

A teraz bardzo proszę o wysłuchanie nagrania – tekst znajdziecie w podręczniku na str 70 -71
 -  „Dziwna babcia” - Listy od Hani i Henia

A oto pytania na sprawdzenie, czy zrozumieliście dobrze tekst:
- Dlaczego Henio nie chciał założyć czapki?
- Jaka pora roku zaczynała się tego dnia?
- Jak ubrali się koledzy Henia?
- Dlaczego Henio prawdopodobnie nie pójdzie z tatą w sobotę do kina?
- Jak myślisz, czy Henio słusznie był zły na Hanię, kolegów i babcię? Dlaczego?



- Jakie wnioski Henio powinien wyciągnąć z tej historii?
- Jak samodzielnie możesz dbać o swoje zdrowie każdego dnia?
- Jak myślisz, czy warto przyznać się do błędu, gdy zauważy się, że się go popełniło? Dlaczego?

Teraz proszę o uzupełnienie w kartach ćwiczeń s. 67

A teraz wymyśl i zaprezentuj reklamę zdrowej żywności. 
Technika dowolna – farby, kredki itp.

Edukacja matematyczna – strona 66 – 69.

Gra matematyczna – Karuzela  i rozwiązywanie zadań tekstowych do gry Karuzela. 

Czas na zajęcia ruchowe:  https://www.youtube.com/watch?v=6zL8zd1fDZU 

Życzę powodzenia i pozdrawiam. 


