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Dzień dobry.
Jak po weekendzie majowym? Wypoczęci? 
Gotowi do zajęć? Ruszamy o 9, bądźcie cierpliwi, bo wszystkich was muszę dodać do 
videokonferencji. Proszę miejcie przygotowane już podręczniki, przybory np. pióro. 

Edukacja polonistyczna.

Otwórzcie podręczniki na stronie 4.
- Dokąd pani zabrała klasę Szymka?
- Co budowały dzieci?
- Czego szukał Szymek?
- Co znalazł zamiast gałęzi?
- Jak wyglądała szyszka?
- Co dzieci miały zrobić po zbudowaniu szałasu?
- Czy pamiętacie o zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki i właściwym zachowaniu się w lesie?
 
Karty ćwiczeń – s. 5.
- Odczytajcie nazwy zwierząt zapisane wspak i napiszcie ich nazwy.
- Przepiszcie zdania w lisniaturze starannie.

Karta ćwiczeń  - s. 6-7.
- Rysuj  po śladzie.
- Nazwij obrazki, podziel na głoski, a teraz podziel na sylaby i narysuj tyle kółek, ile jest głosek. 
Sylaby zaznacz zielonymi falbankami.
- Dokończ pisać głoskę SZ.
- podpis obrazki wyrazami z ramki. 

Edukacja matematyczna.

Karty matematyczne – s. 8 i 9.
Uzupełnianie zadań wg informacji  dotyczących planu trasy rowerowej.
Matematyka w działaniu! -  s. 6 i 7 – ćwiczenia na patyczkach w domu, dla utrwalenia liczenia w 
zakresie 20.

Zabawa ruchowa „Leśne pląsy na dzień dobry” - na melodię Jesteśmy jagódki.

Ja lubię wycieczki .                     - maszerujecie.
Po wielkim lesie zielonym.         - rozkładacie ręce i zataczacie duże koło.
Tam niedźwiedź poczłapie          - naśladujecie teraz ciężki chód niedźwiedzia, kolana  proste.

Tu komara złapię                         - klaśniecie w dłonie.
A nade mną są motyle.                - machacie dłońmi nad głową.
Sam już nie wiem ile.                  - rozkładacie dłonie na boki i wzruszacie ramionami.

I nawet leśna wróżka
leśna wróżka                                - prawa ręka do przodu i machacie różdżką.

Tu chodzi na paluszkach,
na paluszkach                              - spacer dookoła własnej osi na palcach.       



Pozdrawia wszystkie drzewa,
wszystkie drzewa                             - machacie prawymi rękami na dzień dobry.

Razem z echem w ich konarach
wesolutko śpiewa.                            - podnosicie obie ręce do ust, robiąc trąbkę.                            

Dobrej zabawy!!! 

Ruch i muzyka w jednym!!!

Pozdrawiam.


