
07.05.2020 r.

Dzień dobry. 
Wyspani? Dzisiaj czwartek, czwarty dzień tygodnia. Ząbki umyte po śniadaniu? Zaczynamy…

Edukacja polonistyczna.

Wczoraj było o czekoladzie, kto jej nie lubi. Jest pyszna i ta mleczna, czy ta do picia też.
Poznaliście dwuznak cz, Cz. 

Otwórzcie karty ćwiczeń na str. 14 – 15.

- Dokończcie pisanie.
- Połączcie każdy obrazek z modelem dźwiękowym jego nazwy.
- Pokolorujcie pola wg instrukcji – s.15, ćw. 7
- Podkreślcie takie same wyrazy, jak te w ramce.
- Przyszykuj kredkę zieloną, a teraz zaznacz pętelką dwuznak Cz, cz – ćw. 9 s. 15.

Otwórzcie podręczniki na s. 14 -1 -  Piękna Polska.
- Odpowiedz na pytania umieszczone pod tekstem.

Karty ćwiczeń – s.16 -17
- Uzupełnij zdania odpowiednimi nalepkami.
- Dokończ zdania wyrazami z ramki.
- Podpisz fotografie kolejnymi wyrazami z ramki.
- Przyjrzyj się mapie Polski, podkreśl nazwę stolicy, odczytaj nazwy miast i rzek – ćw. 4
- Jak na mapie oznaczone są rzeki, jeziora i morze?Jak nazywa się stolica Polski?
- Jak nazywa się morze, nad którym leży Polska?
- Jak nazywa się rzeka najdłuższa w Polsce?
- Jak nazywają się najwyższe polskie góry?
- W zeszycie zapisz: na środku Lekcja , datę z boku 07.05.20 r. (po tej stronie gdzie margines)., pod 
spodem Temat: Mój kraj – Polska. Od nowej linijki zapisz zdanie z ćwiczenia 5 – Warszawa jest 
stolicą Polski.

Lekcja                                                                  07.05.20 r.
Temat: Mój kraj – Polska

Warszawa jest stolicą Polski.

Ćwiczenia dodatkowe
Karty ćwiczeń TYLKO piszecie dwuznak cz, Cz i Sz, sz – dwie pierwsze linie – str. 76

Czytam Sam!
s. 77 – ćw. 1



Edukacja matematyczna.

Zadania dodatkowe – skończyliśmy na s. 63 (na zajęciach online).  Wykonaj obliczenia.
Wykonujemy działania na kolejnej stronie – 64.
Nie zapominajcie, że bardzo ważny, ważny jest ruch. Nie gry na komputerze po kilka godzin!

Zabawy ruchowe!
Za oknem pochmurno? W domu też można się fajnie pobawić, zwłaszcza, gdy jest też 
rodzeństwo…
Stwarzając dzieciom możliwości intensywnego ruchu, rozwijamy w nich niezwykłe właściwości 
ciała, ducha i umysłu. Jest to najcenniejszy posag, w jaki możemy je wyposażyć na długą drogę w 
ich dorosłym, skomplikowanym życiu - twierdził w swym opracowaniu "Ruch a bystrość umysłu i 
inteligencja" Wacław Gniewkowski, wieloletni badacz wpływu wychowania fizycznego na 
młodego człowieka.

Propozycje zabaw ruchowych dla Rodziców.

Zabawy ze sznurkiem.

Potrzebny będzie sznurek długości minimum 1,5 m. Możecie sobie wyobrazić, że jest to most, wąż 
lub cyrkowa lina. Sznurek leży na podłodze, tworzycie z niego dowolny kształt. Zadań może być 
wiele:

- spacer po sznurku uważając by z niego nie "spaść"

- przeskakiwanie przez sznurek raz na jedną, raz na drugą stronę

- przejście po sznurku "stópkami", tyłem, bokiem.

Zabawy z piłką.

Piłka jest świetnym materiałem do zabawy, gdyż można ją wykorzystywać na różne sposoby, w 
zależności od wieku dziecka. Dla najmłodszych przedszkolaków wyzwaniem jest zwykłe rzucanie 
do siebie piłki, starsze dzieci potrzebują już modyfikacji, np.
- Rzucanie piłki do celu. Wykorzystujemy wszystko to, co jest dostępne w domu: skrzynia, pudło, 
kosz na śmieci. Im starsze i zręczniejsze dziecko, tym dalej ustawiamy cel rzutu

- Piłka i kolory. Rzucamy do siebie piłkę wymieniając różne kolory. Na hasło "czarny" piłeczki nie 
wolno złapać. Jeśli jednak uczestnik chwyci piłkę, przegrywa lub wykonuje zadanie np. dziesięć 
podskoków.

Zabawa Ludzie do ludzi 

Zabawa dla minimum dwójki dzieci. Osoba prowadząca włącza dowolną muzykę, w tym czasie 
dzieci tańczą, podskakują, chodzą na paluszkach (wszystko zależy od kreatywności uczestników). 
Podczas pauzy prowadzący mówi np. plecy do pleców i dzieci muszą się zetknąć daną częścią ciała.



Przeprawa przez rzekę 

Spodoba się zarówno przedszkolakom, jak i starszym dzieciom. Na podłodze-rzece ustawiamy 
"kamienie": poduszki, kartki papieru, duże, drewniane klocki itp. Zadaniem jest przeprawa przez 
rzekę bez dotknięcia stopą "wody".

Taniec 

Wspólny, swobodny taniec przy muzyce, która najbardziej wam odpowiada, to wspaniała forma 
ekspresji . Można wprowadzać elementy, które wzbogacą zabawę: paski krepiny, tasiemki, balony. 
Alternatywą jest "taniec na gazecie". Zabawa najlepiej sprawdza się w dużej grupie, ale można ją 
wykonywać również we dwoje. Puszczając dowolną muzykę tańczycie na rozłożonej gazecie, nie 
wolno jednak dotknąć podłogi żadną częścią ciała. Z każdą następną rundą składacie gazetę na pół. 
Na koniec zliczacie liczbę rund.

Życzę dobrej zabawy.

Pozdrawiam serdecznie rodziców i dzieci.


