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Dzień dobry. Wypoczęci? Ruszamy do pracy. Wczoraj było o niesamowitych budowlach, a dzisiaj o
muzeach.

Edukacja polonistyczna.

Posłuchajcie wiersza.

          
                Na wystawie

          

Idę z mamą na wystawę! 
To dopiero jest ciekawe ! 

Piękny pałac, wielka brama... 
"To muzeum" - mówi mama. 

Nie widziałem ani razu 
tylu ludzi i obrazów. 

Samych sal ze sto tysięcy, 
a obrazów jeszcze więcej! 

Co tu jest namalowane? 
Czy to człowiek? Czy to dzbanek? 

A tu jakaś dziwna plama... 
"Piękny obraz" - mówi mama. 

A tu gruby pan z gitarą, 
co ma wąsy jak makaron... 
Jakieś konie depczą ludzi... 
Trochę mi się tutaj nudzi. 

Mamo, chodź tu! Mamo zobacz! 
To dopiero piękny obraz! 

Kwitną kwiaty, słońce świeci, 
na ławeczce siedzą dzieci... 
Tylko taka brzydka rama... 

"To jest okno!" - mówi mama. 

Danuta Wawiłow 

Odpowiedzcie na pytania:
- Dokąd udała się mam z dzieckiem?
- Co oglądali w muzeum?
- Jakie obrazy podobały się mamie?
- Jaki obraz spodobał się dziecku?
- Czym okazał się obraz?

Otwórzcie podręczniki na stronie – 22/23 – Niesamowite muzea. 
Przeczytajcie tekst i odpowiedzcie na pytania umieszczone pod nim.



Otwórzcie karty ćwiczeń na stronie 22/23.
- Dobierz w pary pasujące do siebie zdjęcia.
- Uzupełnij zdanie wyrazami z ramki.
- Zapisz w ramce nazwy ludzi i rzeczy.
- Dobierz zdanie do odpowiedniej ilustracji.

Edukacja matematyczna.

Czy pamiętacie czym różnią się monety od banknotów?

Otwórzcie karty matematyczne na stronie 18 – 19.
Rozwiązywanie zadań tekstowych – dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.

Ćwiczymy z Noni s. 20 -21.

Usprawnianie liczenia – Zadanie dodatkowe str. 65.
Usprawnianie czytania  - podręcznik s. 70-71 – Malarstwo ścienne.

Edukacja plastyczna/ muzyczna.

Wyobraź sobie, że Twoja kartka to ściana, słuchając utworu A. Vivaldiego - Cztery Pory Roku - 
Wiosna cz. I, namaluj to co odczuwasz słuchając tego utworu. 

A oto link do utworu:

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o

Życzę dobrego dnia.

https://www.youtube.com/watch?v=Z_tk-AhlA1o

