TEMAT OŚRODKA : WIOSNA W MAJU
PONIEDZIAŁEK 11.05.2020r.
TEMAT DNIA : KOLORY I ODGŁOSY ŁAKI
1.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
DROGI RODZICU.
OMÓWCIE WSPÓLNIE JAKA JEST POGODA. ZOBACZCIE ZA OKNEM. USTALCIE DATĘ , DZIEŃ TYGODNIA, PORĘ
ROKU. ZNAJDŻ W KALENDZRU NOWY MIESIĄC- MAJ. SANDRA, DOMINIK , OSKAR : POLICZ ILE JEST DNI W MAJU,
ILE TYGODNI MA MIESIĄC MAJ I ZAPISZ W ZESZYCIE.

ZAPISZCIE TEMAT I DATĘ W ZESZYCIE. NARYSUJCIE P0GODĘ.
DROGI RODZICU.
NA PODSTAWIE KALENDARZA Z NOWYM MIESIĄCEM POPROŚ DZIECKO O ZAPISANIE DO ZESZYTU LICZB
ODPOWIADAJĄCYCH DANYM DNIOM TYGODNIA .

PONIEDZIAŁEK – 4, 11, 18, 25
WTOREK-…………………………….
ŚRODA -……………………………….
CZWARTEK-………………………….
PIĄTEK-………………………………..
SOBOTA -………………………………
NIEDZIELA- ………………………….
SANDRA , DOMINIK, OSKAR UTRWALAJĄ LICZBĘ DNI W KAŻDYM MIESIĄCU.
MAJA, WIKTORIA, WERONIKA, ZUZANNA UTRWALAJĄ NAZWY MIESIĘCY W ODPOWIEDNIEJ KOLEJNOŚCI. NIECH
WSKAŻĄ W KALENDARZU JAKI JEST TERAZ MIESIĄC.

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ.
DROGI RODZICU.
PRZYJRZYJCIE SIĘ WSPÓLNIE Z DZIECKIEM ILUSTRACJI.OMÓWCIE .
DOMINIK, SANDRA, OSKAR CZYTA TEKST,, ŁĄKA’’

NA PODSTAWIE ILUSTRACJI, ORAZ WIADOMOŚCI ZAWARTYCH W TEKŚCIE ZAPISZCIE DO ZESZYTU ODPOWIEDZI DO
POLECEŃ:
1. WYMIEŃ KWIATY, KTÓRE ROSNĄ NA ŁĄCE.
2. WYMIEŃ OWADY, KTÓRE MOŻNA ZOBACZYĆ NA ŁĄCE.
3. JAKIE INNE ZWIERZĘTA MOŻNA SPOTKAĆ NA ŁĄCE?
ZUZANNA, MAJA, WERONIKA , WIKTORIA WSKAZUJĄ I NAZYWAJĄ KWIATY, OWADY.
TO JEST…….(MAK)
TO JEST……..(RUMIANEK)
TO JEST ……..(CHABER)
TO JEST ……..(TRAWA)
TO JEST………..(BIEDRONKA, PSZCZOŁA, MOTYL)
3. 3, 5,6 ZAJĘCIA ROZWUJAJĄCE KREATYWNOŚĆ.
RODZICU. W OPARCIU O ILUSTRACJĘ ,,ŁĄKA’’ OMÓW Z DZIECKIEM JAKIE SĄ KOLORY ŁĄKI .
WYKONAJ Z DZIECKIEM PRACE PRACĘ PLASTYCZNĄ ,,WIOSENNA ŁĄKA’’DOWOLNĄ TECHNIKĄ.
Z WYKORZYSTANIEM , FARB, KREDEK, BIBUŁY.PAPIEROWYCH TALERZYKÓW.
PRZYKŁADOWA PRACA

4. WYCHOWANIE FIZYCZNE
Wychowanie fizyczne Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie rąk.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: Trucht w miejscu 2min, krążenia ramion w przód i w tył, krążenia bioder, skrętoskłony.
Przybory: 2 ciężarki po 0,5kg lub 2 butelki z wodą.
Ćwiczenia: wykonujemy 6-8 powtórzeń każdego ćwiczenia.
1.Pozycja stojąca, w odległości kroku od ściany.
Oprzyj ręce o ścianę. Następnie zegnij mocno ręce w
łokciach i zbliż ciało do ściany. Powoli wróć do
pozycji wyjściowej.

2.W klęku podpartym tyłem, unieś biodra wysoko
nad podłogę. Poruszaj się jak „rak”.

3.W klęku podpartym, unieś stopy, skrzyżuj nogi.
Opuść górną część ciała uginając ręce w łokciach.
Zgięte łokcie powinny utworzyć kąt prosty.
Następnie prostując ręce, powróć do klęku
podpartego.

4. Usiądź na krześle, chwyć oburącz jego krawędzie.
Przesuń biodra do przodu, by nie dotykały krzesła.
Zegnij ręce w łokciach, opuść biodra. Następnie
wyprostuj powoli ręce i wróć do pozycji wyjściowej.

Bibliografia: Christof Baur, Bernard Thurner „Ćwiczymy w domu”

5.W podporze przodem oprzyj się na
przedramionach, następnie podnieś górną część
ciała przechodząc do podporu na dłoniach. Wróć do
pozycji wyjściowej.

6.Pozycja stojąca, w dłoniach butelki z wodą lub
ciężarki. Ugnij ręce w łokciach, podnosząc ciężarek
do napięcia mięśni. Następnie powoli opuść rękę.
Ćwicz naprzemiennie raz prawą, raz lewa ręką.

7.Pozycja stojąca, w dłoniach trzymamy butelki z
wodą. Unosimy ręce bokiem do wysokości barków.
Następnie powoli opuszczamy.

Ćwiczenie oddechowe: Wznosimy ramiona w górę wdech nosem. Opuszczamy ramiona – wydech
ustami.

WTOREK 12.05.2020r.
TEMAT DNIA : KTO MIESZKA NA ŁĄCE?
1.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE.
RODZICU. OMÓWCIE WSPÓLNIE JAKA JEST POGODA.ZOBACZCIE ZA OKNEM. USTALCIE DATĘ, DZIEŃ TYGODNIA,
MIESIĄC I PORĘ ROKU.
NIECH DZIECKO ZAPISZE W ZESZYCIE TEMAT LEKCJI, DATĘ. OMÓWI I NARYSUJE POGODĘ.
ZUZANNA, MAJA, WERONIKA , WIKTORIA NIECH POD TWOJĄ KONTROLĄ WYKONAJĄ ZADANIE:
POLICZ KROPKI NA BIEDRONCE I WSKAŻ DANĄ LICZBĘ.

UTRWALAJ PRAWIDŁOWE LICZENIE NA PALCACH.LICZENIE

ZADANIE DLA DOMINIKA , SANDRY
UTRWALANIE FIGUR GEOMRTRYCZNYCH.
NARUSYJ Z POMOCĄ LINIJKI UL DLA PSZCZÓŁ ( PROSTOKĄT, TRÓJKĄT, KOŁO )

ZADANIE DLA OSKARA.
WYKONAJ DODAWANIE I ODEJMOWANIE W ZAKRESIE 1000
236+ 153=

870- 120=

334 + 245=

644- 54=

543 + 334=

876- 300=

625 + 167=

1000- 600=

542 + 578=

906- 180=

672+ 187=

750 – 150=

RODZICU .SPRAWDŻ POPRAWNOŚC WYKONANYCH DZIAŁAŃ.

2. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ.
DROGI RODZICU.
PRZYJRZYJCIE SIĘ WSPÓLNIE ILUSTRACJI.NIECH DZIECKO WSKAZUJE, POWTARZA, NAZYWA ZWIERZĘTA ŻYJĄCE NA
ŁĄCE.

DOMINIK , SANDRA, OSKAR ODPOWIADAJĄ PISEMNIE NA PYTANIA:
1. JAKIE ZAWIERZĘTA ŻYJĄ NA ŁĄCE.
2. JAKIE OWADY LATAJĄ NAD ŁĄKĄ .
RODZICU.OMÓW Z DZIECKIEM ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIEA SIĘ W KONTAKTACH Z OWADAMI I
ROŚLINAMI NA ŁĄCE.
RODZICU.
NAŚLADUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ DŹWIĘKI ZWIERZĄT I OWADÓW ŻYJĄCYCH NA ŁĄCE. POPROŚ DZIECKO O
WSKAZANIE ILUSTRACJI PASUJĄCEJ DO WYDAWANEGO DŹWIĘKU. MOŻECIE WSPÓLNIE PRÓBOWAĆ WYDAWAĆ
PONIŻSZE DŹWIĘKI.

MAJA , ZUZANNA, WERONIKA , WIKTORIA ODWZOROWUJĄ, PISZĄ W ZESZYCIE WYRAZY:
WYKLASZCZCIE SYLABY .
PSZCZOŁA

PSZCZO ŁA

BIEDRONKA

BIED RON KA

OSA

O SA

ŻABA

ŻA BA

BOCIAN

BO CIAN

MYSZKA

MYSZ KA

3. 3, 4, 5, 6 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ.
RODZICU.
PROSZĘ , WYJDŻ Z DZIECKIEM NA ŁĄKĘ. NIECH DZIECKO ZA POMOCĄ WZROKU, SŁUCHU , WĘCHU , DOTYKU
OBSERWUJE ŁĄKĘ. NIECH WYSZUKUJE KWIATÓW, ZWIERZĄT, OWADÓW ZE ZDJĘĆ. NIECH SŁUCHA ODGŁOSÓW ŁĄKI.
PROSZĘ , BY DZIECKO NAZBIERAŁO KWIATY , NASTĘPNIE WSPÓLNIE Z TOBĄ UKŁADAŁO TE KWIATY MIĘDZY
KARTKAMI KSIĄŻKI W CELU ICH ZASUSZENIA.
W PÓZNIEJSZYM CZASIE ZROBIMY KOLAŻ. MIŁEJ ZABAWY.
ŚRODA 13.05.2020r.
TEMAT DNIA: ZAGADKI O ŁĄCE.
1.

1, 2 FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE

RODZICU.
PRZECZYTAJ DZIECKU PONIŻSZE ZAGADKI. POPROŚ , ABY DO KAŻDEJ ZAGADKI NARYSOWAŁO ODPOWIEDŹ.
SANDRA , DOMINIK , OSKAR WYBIERZCIE 3 ZAGADKI I PRZEPISZCIE DO ZESZYTU.
1. SKACZE PO ŁĄCE , PŁYWAJĄ W WODZIE ,
ŻYJĄ Z BOCIANEM W CIĄGŁEJ NIEZGODZIE ( ŻABY)
2. LATA NAD ŁĄKĄ W CZERWONEJ KAPOTCE,
A NA TEJ KAPOTCE JEST KROPKA PRZY KROPCE (BIEDRONKA )
3. NA ZIELONEJ ŁACE ROSNĄ ICH TYSIĄCE,
W SWEJ NAZWIE,, STO’’ MAJĄ
JAK SIĘ NAZYWAJĄ? ( STOKROTKA)
4. CZY ZNACIE TAKIEGO KONIKA ,
KTÓRY PIĘKNIE W TRAWIE CYKA ? ( KONIK POLNY)
5. KRĄŻĘ NAD ŁĄKĄ , ILE MAM SIŁ,
I ZBIERAM Z KWIATÓW ZŁOCISTY PYŁ ( PSZCZOŁA )
6. PRACOWITE , MAŁE
BUDUJĄ WSPANIAŁE
KOPCZYKI, PAŁACE.
SZANUJMY ICH PRACĘ (MRÓWKI)
7. TEN PIĘKNY OWAD ODWIEDZA KWIATECZKI,
MA SKRZYDŁA TĘCZOWE, NIEKIEDY W KROPECZKI ( MOTYL)

8. MA DWA RÓŻKI, CHOĆ NIE BODZIE .
MIESZKA W TRAWIE ALBO W WODZIE.
DOMEK SWÓJ , JAK SAMI WIECIE ,
NOSI ZAWSZE NA SWYM GRZBIECIE ( ŚLIMAK )
9. CZERWONE NOGI, BIAŁO- CZARNE PIÓRKA ,
DO WODY PRZED NIM ŻABY DAJĄ NURKA ( BOCIAN )
3.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ.
RODZICU .NIECH DZIECKO POD TWOJĄ KONTROLĄ WYKONA PRACĘ PLASTYCZNĄ ,,ŻABA’’- DOWOLNĄ TECHNIKĄ,.
POMOGĄ WAM TE PRZYKŁADY:

4. WYCHOWANIE FIZYCZNE
Wychowanie fizyczne Temat: Ćwiczenia gimnastyczne przy muzyce.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym
ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: Trucht w miejscu 2-3 min.
Włączamy ulubioną muzykę i wykonujemy zestaw ćwiczeń (6-8 powtórzeń każdego ćwiczenia):
1.Leżenie tyłem, nogi ugięte. Unosimy biodra w górę.
Wytrzymujemy w tej pozycji 5 s. Powtarzamy 6-8
razy.

5. Leżenie przodem. Ręce pod brodą. Uginamy
prawe kolano, następnie odwodzimy prawą nogę w
bok. Wytrzymujemy 2-3s. i przywodzimy nogę.
Ćwiczenie powtarzamy 6-8 razy na każdą nogę.

2.Klęk prosty, dłonie na biodrach, stopy dotykają
podłoża. Przenosimy ciężar ciała na prawą nogę,
wytrzymujemy 3-5 s. Następnie zmieniamy nogę.
Wykonujemy 6-8 powtórzeń każdą nogą.
6.Leżenie tyłem, nogi ugięte, stopy na podłodze.
Prostujemy prawą nogę w kolanie, wytrzymujemy 3-

5 s. Powtarzamy ćwiczenie 6-8 razy. I wykonujemy
ćwiczenie lewą nogą.

3.Leżenie tyłem, kolana ugięte, stopy na podłożu.
Odwodzimy kolana na boki. Wytrzymujemy w tej
pozycji 10 s., następnie płynnie powracamy do
pozycji wyjściowej.
Ćwiczenie oddechowe: pobaw się w dmuchanie
baniek mydlanych.
4. Leżenie na prawym boku, nogi złączone,
wyprostowane. Prawa ręka wyprostowana pod
głową, lewa ugięta przed klatką. Unosimy obie nogi
w górę. Powtarzamy ruch powoli 10 razy. Następnie
wykonujemy ćwiczenie na lewym boku.

5.

Bibliografia: Wanda Strytała, Adam M. Pogorzała „Ćwiczenia priopriocepcji w rehabilitacji”.

5.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ (M)
RODZICU . Jeżeli masz możliwość kliknij w link na nowe muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst, który
ułatwi Państwu i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując proste polecenia
KLASZCZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.
TUPIEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią dzieci, witam dzieci was.
SKACZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą dzieci, witam dzieci was.
TAŃCZYMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą raz i dwa, Na dzień dobry tańczą dzieci, witam dzieci was.

1.DROGI RODZICU, na dzisiejszych zajęciach pobawimy się wspólnie z dzieckiem w wyliczanki a potem

przedstawię Wam formę masażyków dziecięcych. Jest to forma ćwiczeń relacyjnych, technika masażu, delikatnego
głaskania dziecka, gdzie najważniejszy jest kontakt rodzica z dzieckiem. Masażyki świetnie sprawdzają się podczas
kontaktu z małym, dzieckiem i dużym. Jeżeli otwieraliście Państwo na materiały z Biblioteki 20-24. 04, to tam
udostępniłam Państwu kilka krótkich masażyków.

2.W wyliczance „Wiosenna burza” podaję Państwu 2 sposoby zabawy-prosty, podczas którego wykorzystujemy ręce i
nogi
a w drugim wykorzystamy przybory kuchenne lub to, czym Państwo dysponują. Proszę o wykonanie oba sposobami.
Możecie Państwo urozmaicać wyliczankę dowolnie. Wyliczankę należy czytać wolno i zgodnie ze sposobem
wykonania

WIOSENNA BURZA.
(szeptem, wolno)
Pada deszczyk, pada, pada, (Uderzamy palcem oburącz o podłogę lub o
stolik )
( nieco głośniej i szybciej) coraz prędzej z nieba spada. (Przebieramy oburącz wszystkimi palcami )
(głośniej i szybciej )
Jak z konewki woda leci,
(Uderzamy całymi dłońmi o podłogę lub o
stolik )

( głośno i bardzo szybko ) A tu błyskawica świeci...
( Klaszczemy w dłonie nad głową )
(bardzo głośno !!!)
Grzmot !!!
(Podskok i uderzamy piąstkami o podłogę )
(szeptem, wolno)
Pada deszczyk, pada, pada
( Gnieciemy, rwiemy gazetę )
( nieco głośniej i szybciej) Coraz prędzej z nieba spada. (Uderzamy delikatnie małą łyżeczką w
kubeczek ) głośniej i szybciej )
Jak z konewki woda leci ( Uderzamy cichutko drewnianą
łyżeczką w pokrywkę )
( głośno i bardzo szybko ) A tu błyskawica świeci... (Mieszamy łyżką po ściankach pustego garnka )
(bardzo głośno !!!)
Grzmot !!!
( Uderzamy głośno drewnianą lub metalową łyżką w
pokrywkę)
3.
Kolejną zabawą będzie zabawa w masażyki. Siadamy wygodnie z dzieckiem na podłodze lub
kanapie, dziecko siedzi przed nami odwrócone do nas plecami. Masażyki możemy stosować bez względu
na zajęcia. Są bardzo dobrym sposobem na wyciszenie i relaksację.
IDZIE PANI, WIETRZYK WIEJE
Idzie pani: tup, tup, tup, ( Na przemian z wyczuciem stukamy w jego plecy opuszkami palców
wskazujących)
dziadek z laską: stuk, stuk, stuk, (delikatnie stukamy zgiętym palcem)
skacze dziecko: hop, hop, hop, (naśladujemy dłonią skoki, na przemian opierając ją na przegubie i na
palcach)
żaba robi długi skok. (z wyczuciem klepiemy dwie odległe części ciała dziecka np. jedno i drugie ramie )
Wieje wietrzyk: fiu, fiu, fiu, (dmuchamy w jedno i w drugie ucho lub szyje dziecka)
kropi deszczyk: puk, puk, puk, (delikatnie stukamy w jego plecy wszystkimi palcami)
deszcz ze śniegiem: chlup, chlup, chlup, (Klepiemy dziecko po plecach dłońmi złożonymi w „miseczki”)
a grad w szyby łup, łup, łup. (lekko stukamy dłońmi zwiniętymi w pięści )
Świeci słonko, ( gładzimy wewnętrzną stroną dłoni ruchem kolistym )
wieje wietrzyk, (Dmuchamy we włosy dziecka)
pada deszczyk. ( z wyczuciem stukamy opuszkami palców w jego plecy)
Czujesz dreszczyk? (leciutko szczypiemy w kark)
MIŁEJ ZABAWY! 😊
6.RELIGIA TEMAT: SANKTUARIUM MARYJNE W POLSCE
Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci
Zapraszam Was dzisiaj do wspólnego pielgrzymowania do wybranych przeze mnie trzech sanktuariów Matki Bożej.
Miejsca, które odwiedzimy to: Częstochowa, Licheń, Rokitno.
Każdy człowiek oprócz swojej kochanej mamusi, tej która nas urodziła, wychowuje i opiekuje się nami, ma także
najlepszą Matkę w niebie.
Maryja, Matka Jezusa, jest też mamą każdego człowieka, każdego dziecka.
Zapraszam Was do zwiedzania wystawy na której możemy oglądać namalowane przez malarzy obrazy z wizerunkiem
Matki Bożej.

Częstochowa

Co roku wielu ludzi pielgrzymuje do Częstochowy na Jasną Górę, gdzie znajduje się
sanktuarium Matki Bożej. Jest tam duży, piękny kościół, w jego bocznej kaplicy znajduje się
już od ponad 600 lat obraz Najświętszej Maryi Panny. Nazywamy go obrazem Matki Bożej
Częstochowskiej.
Jasna Góra jest najsłynniejszym ośrodkiem kultu Maryjnego w Polsce. Najwięcej pielgrzymek
zmierza tam w wakacje przed uroczystością NMP, która obchodzimy 15 sierpnia.
Ciekawostka jest fakt, że w czasie swojego pontyfikatu papież Jan Paweł II odwiedził to
miejsce sześciokrotnie.
Zadanie
Poniżej podaję link, który przedstawia odsłonięcie obrazu Matki Bożej

Licheń

Rokitno

https://www.youtube.com/watch?v=4-v9bLnUNMc
Po obejrzeniu tego filmiku zastanów się i odpowiedz: Czym sprawisz Matce Bożej radość?
Drugim najbardziej znanym Maryjnym sanktuarium w Polsce jest to w Licheniu.
Najważniejszą cechą tego obrazu jest widniejące na piersiach Maryi godło Polski.
Link przedstawiający odsłonięcie obrazu
https://www.youtube.com/watch?v=riE6cMz5PGE

Zdjęcie obok przedstawia obraz Matki Bożej, które znajduje się w naszym diecezjalnym
sanktuarium, w Rokitnie. Wizerunek Matki Bożej widnieje na złotym tle z
charakterystycznym odsłoniętym uchem. Dlatego tez Matkę Bożą Rokitniańską nazywamy
Cierpliwie Słuchającą.
Poniżej przedstawiam link z odsłonięcia obrazu.
https://www.youtube.com/watch?v=9lWJbgw-pKk
Zadanie
Uzupełnij i przepisz do zeszytu zdania.
1.
Jak nazywamy się Matka Boża w Rokitnie?
2.
Gdzie znajduje się narodowe sanktuarium Polaków?

Drogi Rodzicu
Proszę o udokumentowanie pracy swojego dziecka poprzez zrobienie zdjęcia lub nagranie filmiku.
CZWARTEK 14.05.2020r.
TEMAT DNIA : WIOSNA W LESIE .
1.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
DROGI RODZICU.
PROSZĘ ,WYBIERZCIE SIĘ DO LASU NA SPACER. ZAOBSERWUJCIE JAKIE ZMIANY ZASZŁY PO ZIMIE.
NIECH DZIECKO SŁUCHA ODGŁOSÓW PTAKÓW, OWADÓW, OBSERWUJE ROŚLINY, DRZEWA I KRZEWY, RUNO LEŚNE,
ZWIERZĘTA . POROZMAWIAJCIE O TYCH ZMIANACH.
OMÓWCIE Z DZIECKIEM ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA SIĘ W KONTAKTACH ZE ZWIERZĘTAMI, ROŚLINAMI
I LUDŻMI W LESIE .
2. 2, 3 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
WSPÓLNIE Z DZIECKIEM LUB POD WASZĄ KONTROLĄ ( DOMINIK, SANDRA ) WYKONAJCIE PRACĘ PLASTYCZNĄ pt.
,,LAS WIOSNĄ ‘’- FARBAMI PLAKATOWYMI, KREDKAMI.

MOŻECIE TEŻ ZROBIĆ ZDJĘCIA TELEFONEM Z WYCIECZKI DO LASU . PRZEŚLIJCIE .
PRZYKŁADY

4. WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Ćwiczenia wzmacniające mięśnie odpowiedzialne za prawidłowe wysklepienie stopy.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Przybory: woreczki, miska, laska/kij
Rozgrzewka: 1. Trucht w miejscu 2 min. 2. Marsz 2 min. 3. „Pajacyki” – 10 powtórzeń. 4. Przysiady na całych
stopach 10 powtórzeń.
Ćwiczenia: wykonujemy 6-8 powtórzeń każdego ćwiczenia:
1. Siad prosty. Dłonie oparte na podłodze z tyłu.
Zginamy maksymalne grzbietowo i podeszwowo stopy naprzemiennie- raz prawa, raz lewa stopa.

5.Siad na krześle. Przed stopami, na podłodze
leży woreczek, dalej znajduje się miska.
Chwytamy woreczek palcami jednej stopy i
rzucamy do miski.

2. Siad ugięty. Stopy zgięte grzbietowo, pięty oparte na
podłodze. Dłonie oparte na podłodze z tyłu.
Uderzamy lekko piętami o podłogę.

6. Siad na krześle. Na podłodze przed stopami
leży woreczek. Chwytamy woreczek palcami obu
stóp i wyrzucamy woreczek do przodu.

3.Siad ugięty. Przed stopami leży woreczek.
Chwytamy woreczek palcami jednej stopy i rzucamy w
górę. Raz prawą, raz lewą stopą.

7. Siad ugięty. Stopy zgięte podeszwowo, palce
oparte na woreczkach pięty uniesione nad podłogę.
Prostujemy nogi z wysuwaniem woreczków w przód
bez dotykania piętami podłogi.

4. Leżenie tyłem. Nogi ugięte. Palcami trzymamy
woreczek. Ręce w „skrzydełka”. Przechodzimy do leżenia
przewrotnego z położeniem woreczka na podłodze za
głową.

8.Siad na krześle. Przed krzesłem na podłodze leży
laska Stopy zgięte podeszwowo, piety uniesione.
Palce stóp przy podłodze. Przenosimy nogi nad
laską i dotykami palcami podłogi.

Bibliografia: Sławomir Owczarek „Atlas ćwiczeń korekcyjnych”

5. KÓŁKO PLASTYCZNE

–Beata Markulak

Temat: Kwiaty dla mamy
Zbliża się Dzień Matki. W tak piękny dzień dzieci obdarowują swoje mamy prezentami, a najchętniej
kwiatami. Wysyłam kilka propozycji. Ucieszę się również z Waszego pomysłu.

PIĄTEK 15.05. 2020r.
TEMAT DNIA : W STAWIE
1. RELIGIA
TEMAT: NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
Z kim przebywa pasterz przez cały dzień i co robi?
Na dzisiejszej katechezie dowiecie się kogo nazywamy prawdziwym pasterzem, co powinniśmy zrobić kiedy zdarzy
nam się odejść od pasterza.
Kochane Dzieci
Pasterz to taki człowiek, który przez cały dzień obserwuje swoje stado. Zna wszystkie owieczki, nawet nazywa je po
imieniu. Kiedy są głodne prowadzi je na zieloną trawę. Pasterz jest odważny, nosi laskę, broni swoje owce przed złym
wilkiem. Kocha swoje owce, one kochają swojego pasterza; słuchają go i idą za nim.
To jest dobry pasterz, który kocha swoje owce, zna je, troszczy się o nie i ich broni.
Pewnego dnia jedna z owieczek oddaliła się od całego stada, nikogo nie chciała słuchać. Odeszła od stada i pasterza.
Po całym, pracowitym dniu pasterz prowadzi swoje owce do zagrody, liczy je i zauważa, że nie ma jednej owieczki!
Zamyka swoje owce w zagrodzie, a sam idzie szukać owcy, która odeszła od stada. Pasterz wreszcie odnajduje
zagubioną owcę, cieszy się, że nic złego jej się nie stało. Zanosi ją na swoich ramionach do domu, karmi ją i opatruje
rany. Cieszy się, że ją odnalazł.
Zadanie dla Was
Odpowiedzcie na pytania:
- Co stało się z jedną owieczką? ( nie słuchała pasterza )
- Co robi pasterz? (poszukuje zagubionej owcy )
- Jaki jest pasterz dla owcy? (przebacza jej, poucza i przyprowadza do stada )
Teraz musimy zastanowić się KTO jest prawdziwym, dobrym pasterzem.
Kochani Rodzice przeczytajcie fragment z Pisma Św., z Ewangelii św. Jana 10 rozdział, wersety 11 do 18 lub
obejrzyjcie film https://www.youtube.com/watch?v=5_Wt-22B2n4
Drodzy Uczniowie zastanówcie się kto powiedział te słowa:
J 10, 11 – „Ja jestem Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz daje życie swoje za owce”.
Jeżeli odpowiedzieliście dobrze to GRATULUJĘ! 
- Kto jest prawdziwym, dobrym Pasterzem?
- Kto powiedział o sobie Ja jestem dobrym Pasterzem? ( Pan Jezus)
- O kim Pan Jezus myśli mówiąc o owieczkach? ( o nas, wszystkich ludziach )
Pan Jezus jest Dobrym Pasterzem, który troszczy się o nas i bardzo nas kocha. Jednak czasami jesteśmy taką
zagubioną owcą, która oddala się od swojego Pasterza. Kiedy nie modlimy się, bijemy z kolegami wtedy oddalamy się
od Pana Jezusa. Jednak On zawsze nas kocha, nawet wtedy kiedy zrobimy coś złego, zawsze na nas czeka i chce,
abyśmy wrócili do Niego. Za złe zachowanie musimy Pana Jezusa przeprosić i starać się czynić dobro.
Zastanówmy się teraz co możemy czynić, aby pokazać Panu Jezusowi – Dobremu Pasterzowi, że Go kochamy i
chcemy być zawsze przy Nim. Jakie zachowanie sprawi Panu Jezusowi radość?
Postanowienia:
 Przeproszę za zło
 Modlitwa
 Dobre uczynki
 Kulturalne słowa
Poznaliśmy dzisiaj piękną opowieść o Dobrym Pasterzu i Jego owcach. Tym pasterzem jest Pan Jezus, który troszczy
się o nas, jak pasterz o swoje owce. Kiedy zło oddzieli nas od Jezusa, On zawsze nas kocha i czeka na nasz powrót.
Posłuchajcie piosenki https://www.youtube.com/watch?v=rvL2E_gdJ80 i pomódlcie się jej słowami.
2. WYCHOWANIE FIZYCZNE
Wychowanie fizyczne. Temat: Rzuty woreczków do celu. Chwyty woreczków rzucanych.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich
wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: Trucht w miejscu – 2 min.; Krążenia ramion w przód – 2 min; Krążenia ramion w tył – 2 min.; Krążenia bioder - 10
razy w prawą i 10 w lewą stronę.; Skrętoskłony - po 5 razy na stronę
Ćwiczenia:

1.Dziecko w siadzie skrzyżnym (po turecku) .Rzuca worek w
górę i stara się go złapać - oburącz, raz prawą, raz lewą ręką,
rzuca prawą, łapie lewą ręką, rzuca oburącz, ale przed
złapaniem klaszcze w dłonie ( 1,2,3 razy)

2. Dziecko w siadzie podpartym trzyma woreczek stopą
i stara się go rzucić jak najwyżej.

3. Dziecko z woreczkiem na głowie wykonuje
energiczny wyskok w górę tak, aby woreczek oderwał
się od głowy. Następnie stara się go złapać w dłonie.

5. Dziecko w siadzie skrzyżnym trzyma krążektalerzyk w rękach a na nim woreczek. Podrzuca
woreczek w górę i stara się go złapać na krążek.

6. Dziecko rzuca woreczki do miseczki z odległości
2-3 metrów. Jedną ręką – raz prawą, raz lewą.

Wykonujemy
6- 10
powtórzeń
każdego
ćwiczenia

7. Dziecko siedzi na krześle chwyta stopą woreczek
i stara się wycelować w tarczę.

8. Dziecko w leżeniu na brzuchu trafia woreczkami
w toczącą się piłkę.

4. Dziecko w siadzie skrzyżnym, z rękoma
wyprostowanymi w bok. Przerzuca woreczek nad
głową z jednej ręki, do drugiej.

Bibliografia: Sławomir Owczarek „Gimnastyka przedszkolaka”

3. FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
RODZICU. PRZJRZYJCIE SIĘ ILUSTRACJI I OMÓWCIE. SĄ TO STAWY SZTUCZNE ZROBIONE PRZEZ CZŁOWIEKA .
NAZYWAJĄ SIĘ ,,OCZKAMIM WODNYMI’’. MOŻNA W NICH HODOWAĆ RYBY.

W STAWIE MOŻEMY SPOTKAĆ :ŻABY I KIJANKI , SKORUPIAKI, MAŁŻE I ŚLIMAKI, TRASZKI, ŻÓŁWIE WODNE .
ROŚLINAMI STAWU SĄ SZUWARY , LILIE WODNE,RÓZNE TRAWY, PAPROTKI. NAD STAWEM LATAJĄ OWADY:
MOTYLE, BIEDRONKI, PSZCZOŁY, OSY , TRZMIELE, WAŻKI , KONIKI POLNE, ŚWIERSZCZE, KOMARY, MUCHY.

SANDRA , DOMINIK , OSKAR
ODPOWIEDZ PISEMNIE NA PYTANIA :
1.JAKIE ZWIERZĘTA I ROŚLINY ŻYJĄ W STAWIE?
2. CO TO JEST KIJANKA ?

JEŻELI MACIE MOŻLIWOŚĆ TO WYBIERZCIE SIĘ NA SPACER NAD STAW I POOBSERWUJCIE ŻYCIE ZWIERZĄT I ROŚLIN.
4.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
RODZICU.
WYKONAJ WSPÓLNIE Z DZIECKIEM LUB POD TWOJĄ KONTROLĄ PRACĘ PLASTYCZNĄ ,,ŚLIMAK’’
POMOGĄ WAM PONIŻSZE PRZYKŁADY:

RODZICU. OMÓW. POCHWAL. ZRÓB ZDJĘCIE.
5.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ (M)
2. TEMAT ZAJĘĆ: Zabawy muzyczno – ruchowe „ Co robia moja reka?” piątek
Proszę o zrobienie zdjęć w trakcie zajęć
1. RODZICU . Jeżeli masz możliwość kliknij w link na nowe muzyczne powitanie. Poniżej jest prosty tekst,
który ułatwi Państwu i dziecku zabawę przy muzyce. https://www.youtube.com/watch?v=FSpO0R3qlqs
Jeżeli nie macie Państwo dostępu do Internetu, przeczytajcie dziecku wyliczankę, wykonując wspólnie te proste
polecenia
KLASZCZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry klaszczą dzieci, klaszczą raz i dwa, Na dzień dobry klaszczą dzieci, witam dzieci was.
TUPIEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tupią dzieci, tupią raz i dwa, Na dzień dobry tupią dzieci, witam dzieci was.
SKACZEMY NA POWITANIE
Na dzień dobry skaczą dzieci, skaczą raz i dwa, Na dzień dobry skaczą dzieci, witam dzieci was.
TAŃCZYMY NA POWITANIE
Na dzień dobry tańczą dzieci, tańczą raz i dwa, Na dzień dobry tańczą dzieci, witam dzieci was.

2. DROGI RODZICU, dzisiaj kolejny cykl bezpośrednich zabaw z dzieckiem. Tym razem w wyliczance,
gestykulacja rąk odsłania przed dzieckiem różne możliwości jego własnej dłoni i palców. Dzięki takim zabawom
dziecko nauczy się nowych gestów i posiądzie ich precyzję.

* Proszę przeczytać dziecku tekst wyliczanki i wytłumaczyć, na czym zabawa polega. Rodzic czyta i pierwszy
wykonuje gesty a dziecko powtarza głos np. aj, aj. Dziecko stara się wyraźnie wypowiadać odgłosy. Ręce
powtarzają naprzemiennie: raz prawa, raz lewa reka
CO ROBI MOJA RĘKA?

Głaszcze - tak, tak

prawa ręka głaszcze lewą dłoń i na odwrót

Szczypie - aj, aj

prawa ręka delikatnie szczypie lewą dłoń i na odwrót

Łaskocze - gil gil

prawa ręka łaskocze lewą dłoń i na odwrót

Drapie - drap, drap

prawa ręka delikatnie drapie lewą dłoń i na odwrót

Klaszcze - klap, klap

klaszczemy obiema dłońmi

Pociera - szuru-buru

pocieramy dłońmi

Tańczy - hop-la

machamy prawa, lewą dłonią, potem dłonie machają razem

I ucieka - frrrrr

chowamy prawą rękę za plecami( pod stołem), potem lewą.

* Druga wersja wyliczanki jest podobna, zamieniamy tylko części ciała. Dłonie głaszczą , szczypią itd. w różnych,
dowolnych miejscach…brzuch, kolana, broda, uda…

3. DWIE RĘCE, 10 PALUSZKÓW
Ja dziesięć palców mam ( pokazujemy wszystkie palce ),
Na pianinie gram ( uderzamy palcami o stół ).
Ja dwie ręce mam ( pokazujemy dłonie ),
Na bębenku gram ( uderzamy dłońmi o kolana, po brzuchu itp. ).
Ja dziesięć palców mam ( pokazujemy wszystkie palce ),
I na trąbce gram (poruszamy wszystkimi palcami przed ustami ).
Ja dwie ręce mam (pokazujemy dłonie),
I zaklaszcze wam ( klaszczemy w dłonie )
MIŁEJ ZABAWY! 😊
TERAPIE: Rewalidacja Wiktoria L.
Dzień dobry Pani. Proszę przeczytać polecenie Wiktorii i proszę, aby je wykonała.

Sandra B.
Dzień dobry Pani. Proszę pomóc córce wykonać zadania.
Pokoloruj obrazki.

Weronika P.
Dzień dobry Pani. Dzisiaj trochę trudniejsze zadanie. Proszę przeczytać córce wyrazy i proszę, aby je powtórzyła.

Maja K.
Dzień dobry Pani. Proszę pomóc córce wykonać zadanie.

1 brąz,
2 czerwony,
3 żółty,
4 zielony,
5 fioletowy,
6 niebieski jasny
Proszę, aby Majka przepisała wyrazy:

TULIPAN, ZAWILEC, KROKUS, SASANKA, PIERWIOSNEK,
BEZ, AZALIA, RODODENDRON

Zuzia Cz.
Dzień dobry Pani. Proszę pomóc córce wykonać zadania.

Rewalidacja
Oskar J.
DZIEŃ DOBRY OSKAR. PROSZĘ WYKONAJ NASTĘPUJĄCE ZADANIA. JEŻELI BĘDZIESZ MIAŁ Z TYM PROBLEM, POPROŚ O
POMOC RODZICÓW.

Dominik Sz.
DZIEŃ DOBRY DOMINIKU. PROSZĘ WYKONAJ ZADANIE, JEŻELI BĘDZIESZ MIAŁ PROBLEM, POPROŚ RODZICÓW.

Rewalidacja- zadania
opr. K.O
Wiktoria L.
1..Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Zgadnij : Kto to jest? Odpowiedź: To jest….

MOTYL

WAŻKA

KONIK POLNY

MUCHA

2 . Rodzicu proszę wykonaj z dzieckiem zadanie według instrukcji:
Zadawaj pytania :
- Pokaż np.biedronkę,…..
-Jaki kolor ma……..
- Pokloruj ………..

DD

BIEDRONKA

Rewalidacja-zadania
opr.K.O
Wiktoria L.
1.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Nazwij owady, wyrazy podziel na sylaby klaszcząc w ręce.

MOTYL
KONIK POLNY
KO-NIK POL-NY

MO-TYL

WAŻKA
WAŻ-KA

MUCHA
MU-CHA

2. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem według instrukcji.
Do poniższych wyrazów zadawaj dziecku nastepujące pytania.

- czy na początku wyrazu Motyl jest głoska M?
-czy wyraz Motyl zaczyna się na głoskę M?
-czy na początku wyrazu Biedronka jest głoska B?
-czy wyraz Biedronka zaczyna się na głoskę B?
-czy na początku wyrazu Ważka jest głoska W?
-czy wyraz Ważka zaczyna się na głoskę W?
D

BIEDRONKA
BIE-DRON-KA

Rewalidacja- zadania
opr. K.O
Sandra B.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Odczytaj tekst .

TO WIOSENNA ŁĄKA.
ŁĄKA JEST ZIELONA.
NA ŁĄCE MIESZKA DUŻO OWADÓW.
NA DOLE CHODZI KONIK POLNY.
NAD ŁAKĄ LATA KOLOROWY MOTYL
OBOK MOTYLA SIEDZI DUŻA WAŻKA.
MUCHA CHODZI PO TRWIE.
BIEDRONKA MA DUŻE KROPKI.
WIOSNĄ ŁĄKA JEST PIĘKNA.
2.Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Zgadnij : Kto to jest? Odpowiedź: To jest….
Odpowiedzi zapisz do zeszytu.

Rewalidacja-zadania
opr.K.O
Sandra B.
1. Odczytaj tekst.

TO WIOSENNA ŁĄKA.
ŁĄKA JEST ZIELONA.
NA ŁĄCE MIESZKA DUŻO OWADÓW.
NA DOLE CHODZI KONIK POLNY.
NAD ŁAKĄ LATA KOLOROWY MOTYL
OBOK MOTYLA SIEDZI DUŻA WAŻKA.
MUCHA CHODZI PO TRWIE.
BIEDRONKA MA DUŻE KROPKI.
WIOSNĄ ŁĄKA JEST PIĘKNA.
2. Uzupełnij zdania brakującymi wyrazami z tekstu. Przepisz tekst do zeszytu.

To jest łąka. Łąka jest …………..
Na łące …………… dużo ……………
Na ………… chodzi …………………..
……… łąką ………… kolorowy …………….
Obok motyla ………..
duża …………….
…………… chodzi po trawie.
Biedronka ma duże ……………..
Wiosną łąka jest ………………..

Terapia ruchowa – Dominik, Zuzanna, Weronika, Sandra (środa, czwartek)
Temat: Gry i zabawy z elementami gimnastyki korekcyjnej.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały
umieszczone w poprzednich materiałach.
Jeżeli dziecko nie potrafi samodzielnie wykonać ćwiczenie, wówczas ruch podczas ćwiczenia
prowadzony jest przez rodzica/opiekuna!
Zestaw wybranych ćwiczeń:
Rodzic /Opiekun ćwiczy z dzieckiem.
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Organizacja i przebieg zabawy.
Zabawa, „Stopy witają się”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie ugiętym, dłonie
oparte na podłodze z tyłu. Na hasło rodzica prawe stopy witają się- dziecko i rodzic zbliżają do siebie prawe
stopy i dotykają się częściami podeszwowymi. Na hasło rodzica lewe stopy witają się dziecko i rodzic
zbliżają do siebie lewe stopy. W ten sam sposób dzieci witają się z nami.
Zabawa, „Bicie brawa stopami”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie ugiętym,
dłonie oparte na podłodze z tyłu. Kolana są skierowane na zewnątrz, podeszwy stóp skierowane do siebie.
Na hasło rodzica – bijemy brawo – dzieci unoszą stopy nad podłogę i uderzając jedną o drugą biją brawo
przez 3-5 sekund. Po tym czasie rodzic podaje hasła odpoczynek wtedy dzieci opuszczają stop na podłogę
który trwa 5-10 sekund.
Zabawa, „Baletnica”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie oparte na
podłodze z tyłu. Czubki palców dotykają podłogi „pięty uniesione w górę”, na hasło rodzica dziecko
przestawia kolejno stopy do przodu i do tyłu – imitując kroki baletnicy chodzącej na czubkach palców.
Uwaga: Ćwiczenie można wykonywać w pozycji siedzącej np. na krześle.
Zabawa, „Wichura”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze twarzą do siebie w siadzie skrzyżnym, Jedna
osoba to drzewo która unosi ręce w górę, (jak drzewo z gałęziami). Druga osoba- to wichura która dmucha w
kierunku drzewa, które kołysze się na wietrze. Jeżeli wiatr jest silniejszy – to drzewo kołysze się bardziej.
Uwaga: Zabawa jest wykonywana na przemian.
Zabawa, „ Podrzyj gazetę”. Rodzic i dziecko siedzą na podłodze obok siebie w siadzie ugiętym, dłonie
oparte na podłodze z tyłu, przed nami leży gazeta. Na hasło rodzica, dziecko stara się palcami stóp podrzeć
swoją gazetę na jak najwięcej kawałków. Następnie, na hasło rodzica, dziecko zbiera wszystkie swoje
kawałki gazety, po jednym kawałku palcami prawej stopy i podaje do ręki, następny kawałek gazety bierze
palcami lewej stopy i podaje do ręki itd. Uwaga: Ćwiczenie można wykonać w pozycji siedzącej np. na
krześle i użyć np. bibuły.
Zabawa, „Wskaż przedmioty palcami stóp”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju na palcach z rękoma
ułożonymi w „skrzydełka” w którym na podłodze są rozrzucone różne przedmioty. Na hasło rodzica, wskaż
przedmiot(np. wskaż klocek) – dziecko podchodzi do przedmiotu i palcami, raz prawej, raz lewej stopy
wskazuje konkretny przedmiot. Uwaga ćwiczenie można modyfikować, dziecko może wskazywać kolory,
przedmioty itp. , wówczas rodzic podaje hasło wskaż…
Zabawa, „Odkurzacz”. Rodzic i dziecko chodzą po pokoju , naśladują robienie porządków. „Odkurzaczem”,
czyli palcami stóp zbierają wszystkie rzeczy znajdujące się na podłodze wyznaczonym polu i wyrzucają je do
pojemnik lub składają w jedno miejsce. W czasie sprzątania na hasło rodzica– „odpoczynek”- dziecko wtedy
zatrzymuje się i wykonuje ćwiczenie oddechowe , w pozycji stojącej wykonuje wdech nosem z
jednoczesnym wznosem rąk w górę i wydech ustami z opuszczeniem rąk w dół. Powtórzenia: 2 razy. Na
hasło rodzica „koniec odpoczynku” – dziecko wraca do sprzątania.
Zabawa, „Mycie się”. Rodzic i dziecko w siadzie prostym siedzą na podłodze twarzą do siebie, przystępują
do mycia nóg za pomocą stóp (stopy to mydło). Jedna noga wyprostowana a drugą przesuwamy podkurczone
palce stopy po nodze wyprostowanej. Myjemy najpierw jedna nogę a następnie drugą.

Bibliografia: 1. Owczarek S., Bondarowicz M. Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej.
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Maja K. i Zuzia Cz.
TEMAT: DODAWANIE I ODEJMOWANIE DO 5.
14.05.2020 (P. AGNIESZKA B.)
DROGI RODZICU, PRZECZYTAJ POLECENIE DZIECKU. POMÓŻ ODCZYTAĆ RÓWNANIA. DO
PRACY MOŻECIE WYKORZYSTAĆ PATYCZKI LUB LICZYDŁO.
OBLICZ RÓWNANIA. ZAPISZ NA KARTCE WYNIK I PORÓWNAJ GO Z CYFRĄ NA MISCE.
WKAŻ PALCEM LUB POŁĄCZ PIESKA I JEGO MISKĘ.

