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Dzień dobry. Zapraszam na zajęcia.

Edukacja polonistyczna.

Wiersz T. Śliwiaka „Zielone światło”

Ulicami śpieszą ludzie,
każdy gdzieś przed siebie gna.
Idą grubi, idą chudzi.
Ktoś na smyczy wiedzie psa.

Jadą auta i tramwaje.
Dyliżansów tylko brak...
Ale oto wszystko staje,
pan policjant daje znak.

Światło zielone,
światło zielone,
można przechodzić
na drugą stronę.
Pojazdów szereg
posłusznie czeka.
Krzywda nie spotka
tutaj człowieka.
Póki zielone
światło jak liść
- bezpiecznie można iść.

Tyle domów, tyle wystaw,
tu apteka, fryzjer tam.
Tu ma sklep filatelista.
Obok salon mód dla dam.

Jak w pasiece - w naszym mieście.
Rojno, gwarno, wielki tłum.
Sto neonów równocześnie
kokietuje miejski tłum.

Światło zielone,
światło zielone,
można przechodzić
na drugą stronę!

Odpowiedzcie na pytania:
- O czym jest mowa w wierszu?
- Kto chodzi ulicami miasta?
- Kto kieruje ruchem?
- Co robią piesi, gdy zapala się zielone światło?
- Do czego autor wiersza porównuje miasto?



Otwórzcie podręczniki na stronie 24 -25.

Przyjrzyjcie się dokładnie ilustracji.
- Co was zaskakuje?
- Które z narysowanych pomysłów wam się podobają?
- O czym muszą pamiętać kierowcy i piesi w wielkim mieście?
- W jaki sposób można zmniejszyć ruch na ulicach? Podajcie swoje pomysły.
- Co charakteryzuje duże miasto?
 

Ćwiczymy z Noni.

Otwórzcie karty ćwiczeń na stronie 24.
- Dopasuj puzzle i je nalep.
- Utwórzcie wyrazy z rozsypanek literowych.
- Policz sylaby, głoski i litery. Wpisz odpowiednie liczby.

Zrób to sam!

Wykonaj pracę techniczną zgodnie z instrukcją, Miasto techniką kolażu. - strona 25

Edukacja matematyczna.

Otwórzcie karty matematyczne na s. 22 -23 -24.

Gra matematyczna – Wyprawa do zoo. 

- Uzupełnij działania na dodawanie i odejmowanie – s. 25.
- Uzupełnij pozostałe figury tak, aby wszystkie był takie same.

Nie zapomnijcie o ćwiczeniach!!!  Wf w domu, podaję link:

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg

Czekam na fotorelację. 

Pozdrawiam.

https://www.youtube.com/watch?v=Ip4tmGx6FSg
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