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Witajcie Kochani! DZISIAJ WASZE WI TO!Ś Ę

Przed Wami tylko trochę łatwych zadań i po lekcji będziecie mieć czas na
świętowanie.

Na początek proponuję Wam film mówiący o Waszych prawach:

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4 

Proszę,  abyście  przeczytali  lub posłuchali  informacji  o  Rzeczniku Praw Dziecka  
w Polsce. (podręcznik s. 69.)

Odpowiedzcie na moje pytania:
1. Kto ma prawo zadzwonić do Biura Rzecznika Praw Dziecka?
2. Kiedy powołano biuro rzecznika?
3. Podajcie adres i telefon biura rzecznika.
4. Jakie problemy zgłaszają dzieci?

A teraz przyjmijcie moje życzenia: 

Życzę Wam wiele słoneczka, uśmiechu i radości.
Niech w Waszych sercach zawsze ciepło gości. 
Bawcie się dziś wesoło, realizujcie marzenia,
bo gdy minie Święto, zostaną wspomnienia!

Dzisiaj nie mam już żadnego zadania dla Was, ale mam  zadanie dla Waszych
Rodziców. Myślę, że bardzo Was kochają i zrozumieją, że to zadanie będzie dla
Was ważne i znajdą chwilkę, aby go wykonać. Wasza rola też jest bardzo ważna:
nie  podpowiadajcie  Im.  Gdy  Rodzice  odrobią  już  zadanie  domowe,  proszę,
abyście go sprawdzili i ewentualnie poprawili innym kolorem. Nie ukrywam, że
chciałabym go zobaczyć. 

Dla  Was  mam  jeszcze  taki  filmik,  nie  należy  do  mnie,  ale  myślę,  że  się  Wam
spodoba.

https://biteable.com/watch/dla-moich-uczniw-2585908?fbclid=IwAR1-
xC7JOLTv6NkZOj3xorqmC6XQWpSZxTH6SGUGRbjIJS5RzEzcpLJecIY 

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego!!!
Zmykajcie na spacer i lody!!!

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4
https://biteable.com/watch/dla-moich-uczniw-2585908?fbclid=IwAR1-xC7JOLTv6NkZOj3xorqmC6XQWpSZxTH6SGUGRbjIJS5RzEzcpLJecIY
https://biteable.com/watch/dla-moich-uczniw-2585908?fbclid=IwAR1-xC7JOLTv6NkZOj3xorqmC6XQWpSZxTH6SGUGRbjIJS5RzEzcpLJecIY


Zadanie domowe:

Rodzicu!  Zrób  przyjemność  swojemu  dziecku  i  poświęć  mu  chwilę.
Porozmawiaj  z dzieckiem i  uzupełnij  zdania. Możesz zapisać kartę w
pamięci komputera. Myślę, że po 15, 20 latach chętnie sięgniesz po
nią  i  z  łezką  w  oku  wspomnisz  dzisiejszą  chwilę,  którą  poświęciłeś
swojemu dziecku.

Mamo, tato, co wiesz o swoim dziecku?

1. Nazywam się …

2. Urodziny obchodzę …

3. Najbardziej lubię kolor …

4. Moją ulubioną potrawą jest …

5. Mój ulubiony bohater z bajki lub filmu to …

6. Gdy dorosnę zostanę …

7. Moja ulubiona książka to …

8. Marzę o tym, by …

9. Najbardziej boję się …

10. Nie lubię ...

Do odesłania:
➔ zadanie wykonane przez Rodziców.


