TEMAT OŚRODKA : ZWIERZĘTA DOMOWE
PONIEDZIAŁEK 19.04.2021r
TEMAT: ZWIERZĘTA DOMOWE
1.WYCHOWANIE FIZYCZNE

TEMAT: Ćwiczenia równoważne z przyborem i bez przyboru.
Przyrządy i przybory: piłka.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry
dziękuję.
Rozgrzewka: Marsz w miejscu; Skip A ; Skip C; Krążenia ramion w przód; Krążenia ramion w tył; Przemachy ramion –
naprzemiennie; Przemachy ramion – równoczesne
Kształtowanie Ćw.1 Dziecko siedzi na piłce. ręce na
Ćw.5 1.Dziecko chodzi po pokoju jak
Wykonujemy
umiejętności i biodrach. Prostujemy na przemian lewą bocian – wysoko unosi kolana i stara
8-12
i prawą nogę.
doskonalenie
się ustać kilka sekund raz na prawej,
powtórzeń
sprawności
raz na lewej nodze.
każdego
ćwiczenia

Ćw.2. Jw. Prostujemy na przemian
lewą i prawą nogę. z jednoczesnym
uniesieniem rąk do góry.

Ćw.6 Dziecko stojąc na prawej nodze,
unosi lewą nogę ugiętą w kolanie,
przekłada pod nią lewą rękę i chwyta
za nos. Stara się utrzymać równowagę.
Powtarza unosząc prawą nogę.

Ćw.3 Dziecko w leżeniu przodem na
piłce. Mięsnie pośladków i grzbietu
napięte, nogi wyprostowane ręce oparte Ćwiczenie oddechowe
o podłoże. Unosimy na przemian prawą Dziecko w pozycji na czworakach.
Chodzenie po pomieszczeniu
i lewą nogę.
dmuchając na piłeczkę przed sobą.

Ćw.4 Jw. Prostujemy na przemian lewą
i prawą rękę.

2.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

TEMAT ZAJĘĆ: Rozpoznajemy i naśladujemy odgłosy z najbliższego otoczenia –

zwierzęta domowe.
Proszę o przesłanie kart pracy lub wykonanie zdjęcia z przebiegu zajęć i przesłanie do wychowawcy
Rodzicu, tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach. Podczas czytania ilustrujemy tekst : witamy się –
rozkładamy ręce na boki i kłaniamy się, mamy humor – pokazujemy uśmiech na twarzy, słońce –
wskazujemy ręką okno, pani wita – witamy się ze wszystkimi, podajemy rękę.
Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry, dobry humor mamy.
Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, pani wita dzieci...
1. Na dzisiejszych zajęciach będziemy bawić się głosem, odgadywać i naśladować odgłosy zwierząt
domowych. Proszę o wysłuchanie wiersza pt „Na wiejskim podwórku” Uczniom, którzy nie mają dostępu
do Internetu, proszę wiersz przeczytać lub dziecko czyta samodzielnie.
https://www.youtube.com/watch?v=qdSWYcTk2as
2. Po wysłuchaniu wiersza proszę przeczytać dziecku jeszcze raz a w trakcie czytania dziecko odszukuje i pokazuje
dane zwierzątko. Jednocześnie pytamy dziecko. Jak robi…krowa itd. Powtarzajcie głos kilka razy, wskazując na
ilustrację

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:
Krowa – łaciate cielątko, Koza – rogate koźlątko, Owca – kudłate jagniątko, Świnka – różowe prosiątko,
Kurka – pierzaste kurczątko, Gąska – puchate gąsiątko, Kaczka – żółte kaczątko,
Każda prowadzi swoje dzieciątko!
Wtem ujrzały pieska Burka, który urwał się ze sznurka. Tak się bardzo przestraszyły, że aż dzieci pogubiły.
Krowa – łaciate cielątko, Koza – rogate koźlątko, Owca – kudłate jagniątko, Świnka – różowe prosiątko,
Kurka – pierzaste kurczątko, Gąska – puchate gąsiątko, Kaczka – żółte kaczątko,
Każda zgubiła swoje dzieciątko!
Wtem gospodarz konną furką wjechał prosto na podwórko.
Zszedł czym prędzej ze swej furki, zamknął Burka do komórki.
Lamentują biedne mamy: „Co my teraz zrobić mamy?”.
Wtem z kryjówek wyszły dziatki, odnalazły swoje matki:
Krowę – łaciate cielątko, Kozę – rogate koźlątko, Owcę – kudłate jagniątko, Świnkę – różowe prosiątko,
Kurkę – pierzaste kurczątko, Gąskę – puchate gąsiątko, Kaczkę – żółte kaczątko,
Znalazło mamę każde dzieciątko.

3. Ostatnim zadaniem będzie, aby dziecko dopasowało zwierzę z głosem łącząc je linią.

3.RELIGIA
TEMAT: W KAŻDEJ CHWILI ŻYCIA UFAMY W POMOC BOGA
Drogi Rodzicu, przeczytaj, proszę, swojemu dziecku opowiadanie
Uciszenie burzy
Jezus wędrował ze swoimi uczniami od wioski do wioski, opowiadając ludziom o dobrym Bogu i Jego królestwie.
Wiele osób szło za Nim i chętnie Go słuchało, starając się naśladować Go w robieniu dobrych uczynków. Pewnego
razu, kiedy byli nad jeziorem i wszyscy byli bardzo zmęczeni, Jezus powiedział do swoich uczniów: – Popłyńmy łodzią
na drugi brzeg, aby odpocząć. Uczniowie i Jezus wsiedli więc do łodzi i zaczęli płynąć. Jezioro Galilejskie było tak
wielkie jak morze, dlatego podróż zajęła im dużo czasu. Jezus był zmęczony, położył się więc w łodzi i zasnął.
Spokojne na początku jezioro nagle zrobiło się ciemne, zerwał się gwałtowny wicher, fale robiły się coraz większe.
Uczniowie Jezusa bardzo się przestraszyli. Byli pewni, że burza zatopi ich łódź, zaczęli więc wołać do Jezusa: – Zbudź
się! Ratuj nas, bo toniemy! Jezus wstał i powiedział do burzy: – Ucisz się! I zrobiło się cicho. Wiatr się uspokoił, a na
jeziorze nie było już wielkich fal. Jezus powiedział do swoich uczniów: – Dlaczego się boicie? Uczniowie byli bardzo
zdumieni. Patrzyli z zachwytem na Jezusa i podziwiali Jego niezwykłą moc. Zrozumieli, że Jezus jest Bogiem, który
może wszystko.
Zaśpiewajcie piosenkę
https://www.youtube.com/watch?v=IxTpYfchU3c
Jezus uciszył burzę na jeziorze, ponieważ jest Bogiem. Ma taką moc, jakiej nie ma żaden człowiek. Potrafi czynić
nadzwyczajne rzeczy, które czasem trudno wytłumaczyć. Takie rzeczy nazywamy cudami. Może je czynić tylko Bóg.
Zadanie
W czasie wieczornej modlitwy podziękujcie Panu Jezusowi za cuda, których dokonał i wciąż dokonuje w naszym
życiu.
Narysuj laurkę, którą podziękujesz swoim Rodzicom za cud życia.

4.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
OMÓWCIE WSPÓLNIE JAKA JEST POGODA. ZOBACZCIE ZA OKNEM. USTALCIE DATĘ, DZIEŃ TYGODNIA, PORĘ ROKU.
ZAPISZCIE W ZESZYCIE TEMAT LEKCJI.
WSPÓLNIE OBEJRZYJCIE ILUSTRAJĘ. NIECH DZIECKO NAZWIE ZWIERZĘTA .WSKAŻE ZWIERZĘTA DOMOWE (PIES, KOT)
I ZWIERZĘTA Z WIEJSKIEJ ZAGRODY (ŚWINIA, KROWA, KOŃ, OWCA). TO JEST KOT, TO JEST……

NAZWIJ ZWIERZĘTA. WYTNIJ ZDJĘCIA, DOPASUJ ETYKIETY. WKLEJ DO ZESZYTU I PODPISZ.
UCZIOWIE NIE POSIADAJĄCY DRUKARKI PRZEPISUJĄ ZDANIA DO ZESZYTU:
1.ZWIERZĘTA DOMOWE TO: PIES, KOT.
2.ZWIERZĘTA Z WIEJSKIEJ ZAGRODY TO: ŚWINIA, KROWA, KOŃ, OWCA.

NIECH DZIECKO POWIE JAKIE DŻWIĘKI WYDAJĄ ZWIERZĘTA (ZADANIE DLA UCZNIÓW NIE POSIADAJĄCYCH
DRUKARKI)
DOPASUJ ODGŁOSY DO ZWIERZĄT. WYTNIJ ZDJĘCIA, DOPASUJ ETYKIETY. WKLEJ DO ZESZYTU I PODPISZ.

ZADANIE DLA WERONIKI, WIKTORII
POŁĄCZ KAŻDĄ KACZUSZKĘ Z ODPOWIEDNIM POLEM LICZBOOWYM( POLICZ KROPKI NA KACZUSZKACH I ZAZNACZ
ODPOWEDNIĄ LICZBĘ)

ZADANIE DLA ZUZANNY, MAI, JULKI

ZADANIE DLA DOMINIKA
ROZWIĄŻ ZADANIE TEKSTOWE

5. 5,6 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
1.POBAWCIE SIĘ W ZABAWY DŻWIĘKONAŚLADOWCZE.SKORZYSTAJCIE Z LINKU NA YOUTUBE ,,JAKIE TO ZWIERZĘ ?’’ I
,,JAKIE ZWIERZĘ WYDAJE TEN DŻWIEK’’
https://youtu.be/VyXhyl00qGw

https://youtu.be/vQbS0Dm0CjA

2.ZAGADKI RUCHOWE. RODZICU NAŚLADUJ RUCHY ZWIERZĘCIA , NIECH DZIECKO ODGADNIE CO TO ZA ZWIERZĘ.
PAMIĘTAJCIE O ZAMIANIE RÓL.

WTOREK 20.04.2021r
TEMAT DNIA : ZWIERZĘTA I ICH MŁODE
1.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
DROGI RODZICU.
OMÓWCIE WSPÓLNIE JAKA JEST POGODA. ZOBACZCIE ZA OKNEM. USTALCIE DATĘ , DZIEŃ TYGODNIA, PORĘ ROKU.
ZAPISZCIE W ZESZYCIE TEMAT LEKCJI.
WSPÓLNIE PRZYJRZYJCIE SIĘ ILUSTRACJI.NIECH DZIECKO NAZWYWA ZWIERZĘTA I ICH MŁODE.WSKAZUJE, NAZYWA ,
POWTARZA NAZWY ZWIERZĄT.
PRZEPISZ ZDANIA DO ZESZYTU :
MŁODY KOT TO KOCIAK.
MŁODY PIES TO SZCZENIAK.
MŁODA ŚWINIA TO PROSIAK.
MŁODY KOŃ TO ŻREBAK.
MŁODA OWCA TO JAGNIĘ.
MŁODA KROWA TO CIELAK.

2.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
POŁĄCZ NAZWY MŁODYCH ZWIERZĄT Z NAZWAMI DOROSŁYCH.

POWIEDZ CO NIE PASUJE. ROZETNIJ OBRAZKI I UŁÓŻ. NAZWIJ ZWIERZĘTA I WKLEJ DO ZESZYTU. UCZNIOWIE NIE
POSIADAJĄCY DRUKARKI WYKONUJĄ TO ZADANIE USTNIE.

3. 3, 4, 5, ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
WYKONANIE PRACY PLASTYCZNEJ ,,KOT’’.
POTRZEBNE BĘDĄ MATERIAŁY: GAZETA, KOLOROWY BLOK TECHNICZNY, NOŻYCZKI, KLEJ.
POMOGĄ WAM TE PRZYKŁADY. WYBIERZ JEDEN. MOŻESZ WYKONAĆ PRACĘ WEDŁUG WŁASNEGO POMYSŁU.
URUCHOM TYLKO SWOJĄ WYOBRAŻNIĘ I KREATYWNOŚĆ. ZRÓB ZDJĘCIE.

6. WYCHOWANIE FIZYCZNE

Temat: Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką ze zmianą kierunku.
Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: 1.Trucht w miejscu 2 minuty. 2.Pajacyki 10-15 powtórzeń. 3. Skip A (bieg miejscu z wysokim unoszeniem
kolan) 30 sek. 4. Skip C (bieg w miejscu pięty zbliżają się do pośladków) 30 sek.
5. Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń.

Ćwiczenia: Wykonujemy 8-10 powtórzeń.
1.Dziecko kozłuje piłkę w miejscu raz prawą, raz
lewą ręką.

5. Dziecko kozuje piłkę poruszając się po okręgu w
marszu lub w biegu.
Na sygnał rodzica:
- zmienia rękę kozłującą,
- zmienia kierunek biegu.

2. Dziecko kozłuje piłkę w marszu lub biegu na
wyznaczonym przez rodzica odcinku raz prawą, raz
lewą ręką.
6. Dziecko kozłuje piłkę slalomem między pachołkami
(chorągiewkami, krzesłami). Na sygnał rodzica zmienia
rękę kozłującą.

3. Dziecko kozłuje piłkę poruszając się w różnych
kierunkach, na sygnał rodzica zmienia rękę
kozłującą.
Ćwiczenie oddechowe:
Dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym. Wykonuje wdech
nosem, a następnie silnie dmucha na szarfę

4.Dziecko na sygnał rodzica kozłuje piłkę, obiega
pachołek (krzesło) i wraca na miejsce. Zmienia rękę
kozłującą.

ŚRODA 21.04.2021r
TEMAT DNIA: ZWIERZĘTA I ICH DOMY
1.RELIGIA
KATECHEZA
TEMAT: OPOWIEŚĆ O MIŁOSIERNYM SAMARYTANINIE
Drogi Rodzicu, Kochany Uczniu
Wysłuchaj fragmentu Pisma Świętego z Ewangelii wg św. Łukasza http://www.biblijni.pl/%C5%81k,10,30-37
Odpowiedz na pytania:
– Co spotkało człowieka w podróży?
- Który z trzech ludzi przechodzących obok pokazał, że go kocha?
– Co każdy z nich zrobił?
Samarytanin zobaczył, wzruszył się, podszedł, opatrzył, zawiózł do gospody czyli hotelu, pielęgnował, dał dwa
denary. To są czyny miłości bliźniego czyli drugiego człowieka.
Pan Jezus zachęca nas, byśmy okazywali się bliźnimi dla każdego człowieka, zwłaszcza tego, który potrzebuje naszej
pomocy. Nie wystarczy patrzeć na nieszczęście drugiego i mu współczuć. Miłość trzeba okazywać czynami,
wykorzystując wszystkie nasze umiejętności i zdolności, bo kochać to znaczy pomagać drugiemu człowiekowi.
Pomagajmy wszystkim ludziom – nawet tym których mniej lubimy.
Zachęcam do obejrzenia bajki animowanej o miłosiernym samarytaninie
https://www.youtube.com/watch?v=tNa82Sj_30U
Zadanie dla chętnych
Po obejrzeniu bajki narysujcie jedną scenkę, która najbardziej Wam się spodobała.
W czasie wieczornej modlitwy pomódlcie się za wszystkich, którzy pomagają osobom potrzebującym, a szczególnie
za służbę zdrowia, która naraża swoje zdrowie i życie opiekując się osobami chorymi.
2.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ

TEMAT ZAJĘĆ: Zabawa ruchowa do piosenki „Gdacze kura”
Rodzicu, tymi słowami zawsze witamy się na zajęciach. Podczas czytania ilustrujemy tekst : witamy się –
rozkładamy ręce na boki i kłaniamy się, mamy humor – pokazujemy uśmiech na twarzy, słońce –
wskazujemy ręką okno, pani wita – witamy się ze wszystkimi, podajemy rękę.
Dzień dobry, dzień dobry, wszyscy się witamy, dzień dobry, dzień dobry, dobry humor mamy.
Dzień dobry, dzień dobry, słońce jasno świeci, dzień dobry, dzień dobry, pani wita dzieci...
1. Drogi rodzicu, kliknij w podany niżej link i odsłuchajcie wspólnie piosenki. Uczniom, którzy nie mają
dostępu do Internetu, proszę przeczytać tekst piosenki lub dziecko czyta samodzielnie. Po zapoznaniu się
z tekstem odsłuchajcie / przeczytajcie jeszcze raz i bawcie się tekstem, naśladujcie to wszystko, co robi
kura: gdaczcie, podskakujcie itd.
Podczas refrenu śpiewamy ko, ko, klaszczemy, tupiemy, uderzamy dłonią o uda.
MIŁEJ ZABAWY 😊
Śpiewające Brzdące - Gdacze kura: Ko, Ko, Ko - Piosenki dla dzieci - YouTube
„GDACZE KURA”
1. Pewna kura na podwórzu ciągle gdacze, ciągle gdacze,
A gdy gdacze to wysoko w górę skacze, w górę skacze,
Bardzo głośno i bez przerwy hałasuje, hałasuje,
I się niczym, ani nikim nie przejmuje, nie przejmuje.
Ref. Z rana ko, ko, ko, ko,
klaszczemy
W nocy ko, ko, ko, ko,
tupiemy jedna nogą
Przez dzień cały ko, ko, ko, tupiemy drugą nogą
Ciągle ko, ko, ko, ko,
tupiemy naprzemiennie
Tylko ko, ko, ko, ko,
uderzamy o uda
Na okrągło ko, ko, ko!
klaszczemy

2. Na podwórzu kura dzioba nie zamyka, nie zamyka,
Chociaż przy niej każdy uszy swe zatyka, swe zatyka,
Tym hałasem wszystkich wkoło denerwuje, denerwuje,
Więc na karę kura za to zasługuje, zasługuje.
Ref. Z rana ko, ko, ko, ko,
klaszczemy
W nocy ko, ko, ko, ko,
tupiemy jedna nogą
Przez dzień cały ko, ko, ko, tupiemy drugą nogą
Ciągle ko, ko, ko, ko,
tupiemy naprzemiennie
Tylko ko, ko, ko, ko,
uderzamy o uda
Na okrągło ko, ko, ko!
klaszczemy
3.WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Zabawy skocznościowe, pokonywanie przeszkód.

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: 1. Podskakuj jak piłka. 2.Podskakuj wysoko „do gałęzi” – raz jedna ręka w górę, raz druga. 3. Podskakuj „łap
motyle” – obie ręce w górę. 4. Naśladuj przeskakiwanie przez pień. 5. Naśladuj „kocie skoki”-na czworakach.
Ćwiczenia: wykonujemy 10-15 powtórzeń:
1.Na podłodze w odległości ok.30cm układamy 3-4
5.Rodzic w klęku na piętach w rękach trzyma laskę.
kółka z szarf. Dziecko obunóż przeskakuje z szarfy do Dziecko obunóż przeskakuje nad laską.
szarfy.

6.Dzieko przeskakuje nad laską i obiega rodzica.

2.Dziecko podrzuca piłkę, wyskakuje w górę i
próbuje odbić piłkę głową.
7.Dziecko obunóż przeskakuje nad laską położoną na
podłodze.

3.Dziecko trzyma piłkę między kolanami i obunóż
wykonuje kilka podskoków.

8.Dziecko przeskakuje przez sznurek/skakankę
rozłożony na podłodze.

4.Dziecko trzyma przed sobą obręcz. Wykonuje
przeskoki przez nią jak przez skakankę.

Ćwiczenie oddechowe: „Smok ziejący ogniem” –
dmuchanie przez rolkę po papierze toaletowym z
doklejonymi paskami bibuły.

4.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
DROGI RODZICU.
OMÓWCIE WSPÓLNIE JAKA JEST POGODA. ZOBACZCIE ZA OKNEM. USTALCIE DATĘ , DZIEŃ TYGODNIA, PORĘ ROKU.
ZAPISZCIE W ZESZYCIE TEMAT LEKCJI.
WSPÓLNIE PRZYJRZYJCIE SIĘ ZDJĘCIOM.DOPASUJCIE ZWIERZĘTA DO ICH DOMÓW ( WYTNIJ ZDJĘCIA ).POWIEDZ , JAK
NAZYWAJĄ SIĘ DOMY ZWIERZĄT.WSKAZUJ, NAZYWAJ, POWTARZAJ.

PRZEPISZCIE ZDANIA DO ZESZYTU:
1.DOM KROWY TO OBORA.
2.DOM KONIA TO STAJNIA.
3.DOM PSA TO BUDA.
4.DOM KOTA TO LEGOWISKO.
OBEJRZYJCIE WSPÓLNIE FILMIK EDUKACYJNY NA YOUTUBE-,,ZWIERZĘTA I ICH DOMY’’
https://youtu.be/CpcmvJTO5G4
5. 5,6 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
RODZICU.
NASZKICUJ DZIECKU NA KARTCE Z BLOKU RYSUNKOWEGO PSA. NIECH DZIECKO POKOLRUJE SYLWETĘ PSA I
DORYSUJE BUDĘ . MIŁEJ ZABAWY. ZRÓB ZDJĘCIE.
DOMINIK I JULIA SAMODZIELNIE WYKONUJĄ PRACĘ PLASTYCZNĄ.
CZWARTEK 22.04.2021r
TEMAT DNIA : PTACTWO DOMOWE – KURNIK
1.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
DROGI RODZICU.
OMÓWCIE WSPÓLNIE JAKA JEST POGODA. ZOBACZCIE ZA OKNEM. USTALCIE DATĘ , DZIEŃ TYGODNIA, PORĘ ROKU.
ZAPISZCIE W ZESZYCIE TEMAT LEKCJI.
WSPÓLNIE OMÓW ZDJĘCIA.NAZWIJ PTAKI I ICH MŁODE.NIECH DZIECKO WSKAZUJE, NAZYWA , POWTARZA.

SĄ TO PTAKI DOMOWE. NIECH DZIECKO POWIE, JAKIE DŻWIĘKI WYDAJĄ TE PTAKI. POBAWCIE SIĘ W ZABAWY
DŻWIEKONASLADOWCZE.

DOPASUJ PRODUKTY ( NAZWIJ JE) DO PTAKÓW.

2.WYCHOWANIE FIZYCZNE
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Obwód ćwiczebny.

Drodzy Rodzice, proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i
bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję.
Rozgrzewka: 1.Trucht w miejscu 2-3 minuty. 2.Pajacyki 10-15 powtórzeń. 3. Skip A (bieg miejscu z wysokim unoszeniem
kolan) 60 sek. 4. Skip C (bieg w miejscu pięty zbliżają się do pośladków) 60 sek.
5. Przysiady na całych stopach 10-15 powtórzeń.

Ćwiczenia: Wykonujemy 8 powtórzeń każdego ćwiczenia w trzech obwodach ćwiczebnych (3 seriach). Przerwa między
obwodami do 2 minut.
1.Dziecko odbija piłkę mocno od podłogi i przebiega pod
nią.

6.Rodzic toczy piłkę, dziecko w podporze tyłem unosi
biodra i broni się przed trafieniem piłki.

2.Rodzic rzuca piłkę w stronę dziecka, a ono stara się odbić
piłkę głową do rodzica.

7.Dziecko w siadzie prostym z piłką na stopach unosi
powoli nogi – piłka toczy się w stronę bioder, następnie
unosi biodra (podpór tyłem) i piłka toczy się po nogach do
stóp.

3.Dziecko w siadzie prostym. Przetacza piłkę pod
wyprostowanymi i złączonymi nogami

4.Dziecko w leżeniu na plecach przy ścianie. Nogi ugięte,
stopami trzyma piłkę i toczy ją po ścianie w górę i w dół.

5.Dziecko w siadzie skrzyżnym kozłuje piłkę oburącz,
następnie jednorącz raz prawą, raz lewą ręką.

8.Dziecko w leżeniu przodem trzyma w dłoniach piłkę.
Unosi ręce nad podłogę i tara się kozłować piłkę.

9. Kołyska. Dzieci zajmują pozycję w przysiadzie. Trzymając
się kolan przetaczają się na plecy, a następnie starają się
wrócić do przysiadu.

Ćwiczenia oddechowe:
Wdech nosem, wydech ustami – dmuchnięcie w
piłeczkę/kulkę z papieru. Powtarzamy 4 razy.

3.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
RODZICU. POROZMAWIAJ Z DZIECKIEM NA TEMAT KURNIKA.POMOGĄ WAM TE ZDJĘCIA.
WYJAŚNIENIE POJECIA ,,KURNIK’’. PO CO JEST POTRZEBNY KURNIK. KTO W NIM MIESZKA?
ZAPISZ W ZESZYCIE.
KURNIK- BUDYNEK GOSPODARCZY PRZEZNACZONY DO HODOWLI DROBIU, ZWŁASZCZA KUR.

WYKONAJ ZADANIE ZGODNIE Z POLECENIEM.

JEŻELI NIE MOŻESZ WYDRUKOWAĆ KARTY PRACY, TO WYKONAJ TYLKO DZIAŁANIA I ZAPISZ JE W ZESZYCIE.

4.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ
CZYTAJ I PRZEPISZ ZDANIA DO ZESZYTU:
1.MŁODA KURA TO KURCZĘ.
2.MŁODA KACZKA TO KACZĄTKO.
3.MŁODY INDYK TO INDYCZĘ.
4.MŁODA GĘŚ TO GĄSIĄTKO.
5.MŁODA PRZEPIÓRKA TO PRZEPIÓRKA.

WYTNIJ ZDJĘCIA.POŁĄCZ W PARY ZWIERZĘTA Z ICH DZIEĆMI.UTRWALAJ ICH NAZWY.KTO NIE MOŻE WYDRUKOWAĆ
KARTY PRACY NIECH WYKONA ZADANIE USTNIE.

5. 5, 6 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
,,ZAGRODA WIEJSKA ‘’- WYDRUKUJ , POKOLORUJ KREDKAMI OBRAZEKI.MOZESZ SAMODZIELNIE, WEDŁUG
WŁASNEGO POMYSŁU NARYSOWAC ZAGRODĘ WIEJSKĄ.
WYBIERZ JEDEN OBRAZEK.

PIĄTEK 23.04.2021r
TEMAT DNIA : PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
1.FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE
DROGI RODZICU.
OMÓWCIE WSPÓLNIE JAKA JEST POGODA. ZOBACZCIE ZA OKNEM. USTALCIE DATĘ , DZIEŃ TYGODNIA, PORĘ ROKU.
ZAPISZCIE W ZESZYCIE TEMAT LEKCJI.
WSPÓLNIE Z DZIECKIEM NAZWIJ PRODUKTY I OKREŚL ICH POCHODZNIE.WYTNIJ ZDJĘCIA I ETYKIETY.DOPASUJ
PROUKTY DO TYKIET Z NAZWAMI ZWIRZĄT.WKLEJ DO ZESZYTU.
JEŻELI NIE MOŻESZ WYDRUKOWAĆ KARTY PRACY ,TO ZRÓB TO ZADANIE PISEMNIE( np.KURA – JAJKA, MIĘSOKURCZAK, KROWA – MLEKO. MASŁO itp….).

ZADANIE DLA MAI, WERONIKI, WIKTORII, JULKI
WYTNIJ JAJKA I PRZYKLEJ OBOK KUR TYLE, ILE WSKAZUJE CYFRA.
JEŻELI NIE MOŻESZ WYDRUKOWAĆ KARTY PRACY , RODZICU. NAPISZ CYFRĘ I NARYSUJ RAMKI , NIECH DZIECKO W
RAMCE NARYSUJE TYLE JAJEK ILE WSKAZUJE CYFRA.

ZADANIE DLA ZUZANNY
NAPISZ DZIAŁANIA . OBLICZ.

ZADANIE DLA DOMINIKA
ZAPISZ SŁOWAMI LICZBY:
100 ……………………………………….

600 ………………………………………

200 …………………………………………

700 …………………………………….

300 …………………………………………

800 ……………………………………..

400 …………………………………………

900 ……………………………………..

500 …………………………………………

1000 …………………………………….

2.ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMUNIKOWANIE SIĘ
RODZICU. WSPÓLNIE Z DZIECKIEM PRZYJRZYJCIE SIĘ ILUSTRACJI I NAZWIJCIE PRODUKTY SPOŻYWCZE
PRZEDSTAWIONE NA ZDJĘCIACH.WSKAZUJ I ZADAWAJ PYTANIE – CO TO JEST? DZIECKO ODPOWIADA - TO JEST
CHLEB, TO JEST PAPRYKA ………NIECH DZIECKO WSKAZUJE, NAZYWA, POWTARZA ,UTRWALA NAZWY PRODUKTÓW
SPOŻYWCZYCH.

WYMIENCIE WSPÓLNIE PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO I ZAPISZCIE JE W ZESZYCIE.
PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO TO :
1. ………………………………..
2. ……………………………….
3. ………………………………….
4. …………………………………
5. …………………………………
6. …………………………………
WYMIEŃCIE WSPÓLNIE PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZAPISZCIE JE W ZESZYCIE.

PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO TO :
1.
2.
3.
4.

………………………
.……………………..
………………………
……………………….

3. 3,4,5 ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KREATYWNOŚĆ
,,MOJE ULUBIONE ZWIERZĘ’’
NARYSUJ, NAMALUJ, WYTNIJ , PRZYKLEJ NA KARTCE Z BLOKU RYSUNKOWEGO SWOJE ULUBIONE ZWIERZĘ.
MOŻE TEŻ BYĆ ZDJĘCIE.ZRÓB RAMKĘ NA ZDJĘCIE I OZDÓB JĄ.
6.KÓŁKO PLASTYCZNE

KOŁKO PLASTYCZNE piątek 23.04.2021r.
Temat zajęć: Owca- wyklejanka.
Potrzebne materiały: biała kartka papieru (jeżeli jest z bloku technicznego), nożyczki, klej (najlepiej Magic),
kredki lub mazaki, ołówek, popcorn a jeżeli to sprawia trudność gazeta typu „Regionalna”, „Lubuska”.
Rodzicu przeczytaj informacje i polecenie. Owce to gatunek zwierzęcia hodowlanego, które jako pierwsze
zostało udomowione przez człowieka. Z owiec uzyskujemy skórę, mięso, mleko i wełnę. Oprócz owiec
domowych są także owce dziko żyjące w górach, na stepach i terenach skalistych.
Oglądnij zdjęcia i opisz owce, nazwij kolory ich sierści. Czy wiesz, jak nazywa się dziecko owcy?

Wydrukuj i wytnij zamieszczony poniżej wzór owcy, postaraj się jednak wycinać po linii, połóż go na środku
kartki z bloku technicznego i odrysuj. Ostrożnie posługuj się nożyczkami. Jeżeli nie masz możliwości druku,
samodzielnie, tak jak potrafisz narysuj owcę. Wyklej ją popcornem, a jeżeli nie masz kulkami z gazety. Aby
rysunek był pełniejszy domaluj trawę, kwiaty, tło.
Po wykonaniu pracy poproś rodzica o pomoc w wykonaniu zdjęcia i prześlijcie je do wychowawcy. Pamiętaj
aby posprzątać po skończonej pracy.

TERAPIE
Zajęcia z pedagogiem – Dominik Sz. (20.04.2021 – wtorek)
Bardzo proszę o pomoc Dominikowi w odczytaniu polecenia i wsparcie przy wykonaniu zadania.
Dominik twoim zadaniem jest odgadnięcie emocji przedstawionych poniżej na ilustracjach, wytnij obrazy z emocjami
i przyklej we właściwe miejsce z nazwą danej emocji.

Terapia ruchowa – ŚRODA: Maja K, Weronika P. PIĄTEK: Wiktoria L.
Drodzy rodzice/opiekunowie, bardzo proszę o stosowanie się do wskazówek i zasad ćwiczeń, które zostały umieszczone
w poprzednich materiałach.
TEMAT: Ćwiczenia równoważne.
Przyrządy i przybory: taśma; sznurek.
Proszę odczytać dzieciom sposoby wykonania ćwiczeń oraz pomóc w prawidłowym i bezpiecznym ich wykonaniu. Z góry dziękuję
Treść zajęć
Uwagi
Rozgrzewka

Marsz w miejscu; Krążenia RR w przód; Krążenia RR w tył; Krążenia RR w bok – L i
P; Przemachy RR – naprzemiennie; Przemachy RR – równoczesne

Kształtowanie
umiejętności i
doskonalenie
sprawności

Przygotuj linie według zdjęcia poniżej.

RR- ramiona
L- lewa strona
P- prawa strona

Ćw.6 Przejście po linii przodem.
Ćw.7 Przejście po linii tyłem.
Ćw.8 Jw. przejście krokiem dostawnym.

Wykonujemy 610 powtórzeń
każdego
ćwiczenia

Ćw.1 Przejście po jednej linii przodem i
powrót przodem po drugiej linii.
Ćw.2 Jw. przejście tyłem.
Ćw.3 Jw. przejście krokiem dostawnym.
Ćw.9 Przejście po linii przodem.
Ćw.10 Przejście po linii tyłem.
Ćw.11 Jw. przejście krokiem
dostawnym.

Ćw.4 Przejście przodem po liniach , PN na
jednej linii LN na drugiej.
Ćw.5 Jw. przejście tyłem.

Ćw. 12 Ćwiczenie oddechowe
Dmuchanie piórka. Dziecko trzyma
piórko w dłoniach. Silnie zaczyna
dmuchać na piórko, aby to utrzymywało
się jak najdłużej w powietrzu.

Julia Z.
Psycholog
Drogi rodzicu, poniższe zadanie ma wesprzeć rozwój emocjonalny Julii. W zadaniu znajdziesz opis różnych sytuacji,
symbolizujące je obrazki oraz koło emocji. Można potraktować koło emocji jak grę i nie ograniczać się tylko do
sytuacji z zadań.
Dziecku należy przeczytać zamieszczoną instrukcję i poinformować o trzech etapach zadania.
Etap 1. Pokaż dziecku koło emocji i wskaż odpowiednie emocje czytając emocje, które się na nim znajdują.
Komunikat do dziecka: „Zobacz, to jest koło emocji. Na nim będziesz mógł pokazać co czujesz w różnych sytuacjach.
Najpierw wytnij koło i te sytuacje, potem użyjemy ich do gry”.
Etap 2. Czytaj powoli dziecku sytuacje pokazując symbolizujące je obrazki. Julia ma za zadanie pokazać co czuje w tej
sytuacji oraz zrobić taką samą minę jak na symbolu, który pokazała. Jeśli nie będzie pewna odpowiedzi, można zadać
pomocnicze pytania.
Komunikat do dziecka: „Teraz opowiem o różnych sytuacjach, a Ty pokaż mi palcem, którą emocję czujesz gdy w nich
jesteś. Pamiętaj żeby też zrobić taką samą minę jak na obrazku!”.
Etap 3. Naklejcie obrazki z opisem na kartkę z dodatkowymi symbolami emocji. Jeśli użyliście własnych doświadczeń
możecie je dopisać.
Komunikat do dziecka: „Teraz przykleimy wszystko na kartkę, zgodnie z emocjami jakie powodują”.

Zadania Logopedyczne Julia Z . piątek

Maja K. piątek

Ćwiczenia artykulacyjne
Aby pięknie mówić potrzebny jest nam sprawny język! W tym tygodniu poćwiczcie język i inne artykulatory
w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej pomysły ćwiczeń artykulacyjnych. Miłej zabawy!
- otwórz szeroko usta i powoli, dokładnie oblizuj wargi oraz kąciki ust- żeby zmotywować dziecko do tego ćwiczenia
posmaruj usta- lub ich okolice -dżemem, czekoladą , miodem a ono intuicyjnie sięgnie po tą słodycz,
- policz językiem wszystkie swoje zęby- dotykaj czubkiem języka każdego ząbka,
- przesuwaj językiem po zewnętrznej powierzchni górnych i dolnych zębów,
- naśladuj stukot kopyt konika kląskając językiem,
- spróbuj sięgnąć czubkiem języka do czubka nosa ,

Świetną okazją do zabaw językiem jest poranne i wieczorne mycie zębów. Byłoby
wspaniale, gdyby zabawy językowe były codziennością - to dobre przygotowanie do
sprawnej mowy!

Weronika P. czwartek
Zadania Logopedyczne
Ćwiczenia oddechowe
Aby pięknie mówić potrzebny jest długi, pełny oddech . W tym tygodniu poćwiczcie
wydłużanie oddechu w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej
pomysły ćwiczeń oddechowych . Miłej zabawy!
- puszczanie baniek mydlanych,
- nadmuchiwanie balonika,
- dmuchanie piórka- utrzymywanie piórka w powietrzu poprzez ciągły wydech, przesuwanie
piórka wydechem jak najdalej po stole itp. Piórko można zastąpić fragmentem chusteczki
higienicznej,
- burza w szklance wody- wydmuchiwanie przez rurkę umieszczoną w szklance z wodą
strumienia powietrza do wytworzenia bąbelków- jak najdłużej !
Chuchanie, dmuchanie i zabawy oddechem to super zabawa i przygotowanie przepony
i płuc do pięknej artykulacji !

Zadania Logopedyczne Wiktoria L. Czwartek
Ćwiczenia artykulacyjne
Aby pięknie mówić potrzebny jest nam sprawny język! W tym tygodniu poćwiczcie język i inne artykulatory
w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej pomysły ćwiczeń artykulacyjnych. Miłej zabawy!

- otwórz szeroko usta i powoli, dokładnie oblizuj wargi oraz kąciki ust- żeby zmotywować dziecko do tego ćwiczenia
posmaruj usta- lub ich okolice -dżemem, czekoladą, miodem a ono intuicyjnie sięgnie po tą słodycz,
- policz językiem wszystkie swoje zęby- dotykaj czubkiem języka każdego ząbka,
- przesuwaj językiem po zewnętrznej powierzchni górnych i dolnych zębów,
- naśladuj stukot kopyt konika kląskając językiem,
- spróbuj sięgnąć czubkiem języka do czubka nosa ,

Świetną okazją do zabaw językiem jest poranne i wieczorne mycie zębów. Byłoby
wspaniale, gdyby zabawy językowe były codziennością - to dobre przygotowanie do
sprawnej mowy!

Zuzanna Cz. piątek
Zadania Logopedyczne
Ćwiczenia słuchowe
Aby pięknie mówić potrzebna jest nam wrażliwość słuchowa . W tym tygodniu
poćwiczcie słuch w zabawach, które są proste i lubiane przez dzieci. Podaję poniżej
pomysły ćwiczeń słuchowych . Miłej zabawy!
- zamknij oczy i spróbuj nazwać dźwięki , które słyszysz - pomyśl, które słyszysz głośno
i blisko, a które słyszysz ciszej - za oknem , za drzwiami,
- na spacerze zwracaj uwagę na otaczające dźwięki- nazywaj je , opisuj sytuacje , w których
występują,
- w parze pobaw się w króla dźwięku- zamknij oczy i zgadnij , z jakiego kierunku słyszysz
głos drugiej osoby,
- stań za dzieckiem i w różnej odległości oraz z różnych kierunków- wołaj, stukaj, klaskaj lub
potrząsaj różnymi przedmiotami, – sprawdź , czy dziecko identyfikuje dźwięk, czy obraca
głowę w kierunku dźwięku.
Uwrażliwianie słuchowe pomaga identyfikować dźwięki mowy i je rozróżniać. Znajdźcie
czas kilka razy w tygodniu na takie zabawy.

Julia, Wiktoria- rewalidacja indywidualna
Temat: Muszę się myć. Ćwiczenia interaktywne.
Witajcie! Na dzisiejsze zajęcia będzie nam potrzebny komputer z dostępem do internetu. Znalazłam dla Was
ciekawą zabawę! I tutaj proszę Rodzica, aby czytał instrukcję Dziecku, a Dziecko powoli i z rozmysłem
wykonywało polecenia. Miłej zabawy! Zaczynamy!!!
1. Proszę uruchomić komputer i internet i wyszukiwarce odnaleźć i uruchomić stronę:
https://epodreczniki.pl/wczesnoszkolna/KL1_ORE_V9_LATO_1_4_29_144_p1

2. Po lewej stronie kliknij w chmurkę.
3. Z lewej strony, na zielonym pasku kliknij na osę, następnie w puzzla.
4. Polecenia dla Dziecka:
- Najedź myszką na głośniczek i kliknij. Odsłuchaj to krótkie opowiadanie pt. ”Umyjek i Nieumyjek”.
Kliknij w głośniczek i obejrzyj ilustrację. Kliknij też w robota w lewym dolnym rogu i posłuchaj, co
ma do powiedzenia.
5. Przejdź do następnej strony i posłuchaj opowiadania klikając w głośniczek.
6. Przejdź do następnej strony i posłuchaj co ma mały robot do powiedzenia. Kliknij w ruchomą kostkę
i załaduj zadanie.
7. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
8. Kliknij w ruchomą kostkę i wykonaj polecenie z głośniczka.
9. Zamknij kartę i przejdź do następnego zadania.
10. Odsłuchaj z głośniczka zakończenie dzisiejszego zadania.
Na tym kończymy dzisiejsze zajęcia. Do spotkania na następnych zajęciach. Pracuj dzielnie!

Rewalidacja-zadania Opr.K.O
Dominik Sz.

1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Do podanych wyrazów w liczbie mnogiej
dopisz wyrazy w liczbie pojedyńczej, według wzoru.

JABŁONIE- jedna

jabłoń

CZEREŚNIE- jedna

…………

GRUSZE-

jedna

………….

MORELE -

WIŚNIE-

jedna

………….

PORZECZKI - jedna ………….

jedna ………….

2. Rodzicu przeczytaj dziecku polecenie. Poniżej są zestawy literkowe. Zadaniem jest
wykreślenie wszystkich samogłosek i zapisanie ich, tyle razy,ile razy dane litery występują.
Wzór jest poniżej.

SAMOGŁOSKI -A ,E, I, O, U,Y(a,e,i,o,u,y)
Wzór- t, c, y, r, y, g, y, – y,y,,y
a, b, a, c, a, w, a, p, r, a- ……………………………
c, u, s, u, u, t, d, u , p, u-

……………………………

w, o, z, o, f, o, o, s, d, o-

……………………………

s, e, e, ,e , r, t, e, e, k, e-

………………………………

Rewalidacja-zadania Opr.K.O
Dominik Sz.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Pierwsze 3 zdania- czyta dziecko, kolejne proszę odczytać.
WIO-SNA W SA-DZIE.
JEST JUŻ WIO-SNA. RO-BI SIĘ CIE-PŁO. ŚWIE-CI SŁOŃ-CE.
W SADACH ZAKWITAJĄ DRZEWA OWOCOWE: JABŁONIE, GRUSZE, ŚLIWY.
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY,
PORZECZKI.
NAJPIERW NA DRZEWACH I KRZEWACH
POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE ALBO RÓŻOWE KWIATY.
Z TYCH KWIATÓW WYROSNĄ OWOCE.

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Uzupełnij rozpoczęte zdania odpowiednio dobranymi
wyrazami poniżej.

W SADZIE KWITNĄ DRZEWA OWOCOWE:…………………………………...
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE:………………………………………….
JA -BŁO-NIE, A-GREST,
WI-ŚNIE,

GRU-SZE,

MO-RE-LE, MA-LI-NY

CZE-RE-ŚNIE,
PO-RZECZ-KI

Rewalidacja-zadania
Opr.K.O
Wiktoria L.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie
Odczytaj sylaby , połącz je w wyrazy. Zapisz cały wyraz do zeszytu.

JA- BŁO-NIE

WI-ŚNIE

GRU-SZE

ŚLI-WY

2. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem powtarzanie sylab.

PA MA FA DA WA TA CA NA
WE MU SI CE RU FU RI DY
A-SA U-LA I-RA E-MU
3. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie.
Przepisz cyfry do zeszytu, pod każdą cyfrą narysuj tyle kropek ile wskazuje cyfra.
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Rewalidacja-zadania
Opr.K.O
Wiktoria L.
1. Rodzicu przeczytaj dziecku polecenie. Poniżej są zestawy literkowe. Zadaniem jest wykreślenie
wszystkich samogłosek I zapisanie ich, tyle razy,ile razy dane litery występują. Wzór jest poniżej.

SAMOGŁOSKI -A ,E, I, O, U,Y
Wzór- T, C, Y, R, Y, G, Y, – Y, Y, Y.
A, B, A, C, A, W, A, P, R, A-……………………………
C, U, S , U, U, T, D, U , P, U-……………………………….
W, O, Z, O, F, O, O, S, D, O-…………………………………
S, E , E ,E , R, T, E, E, K, E-………………………………….
2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Pierwsze 2 zdania- czyta dziecko, kolejne proszę odczytać.
Odpowiedzcie na pytania poniżej.

WIO-SNA W SA-DZIE.
JEST JUŻ WIO-SNA. ROBI SIĘ CIEPŁO. ŚWIECI SŁOŃCE.
W SADACH ZAKWITAJĄ DRZEWA OWOCOWE: JABŁONIE, GRUSZE, ŚLIWY.
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY, PORZECZKI.
NAJPIERW NA DRZEWACH I KRZEWACH
POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE ALBO RÓŻOWE KWIATY.
Z TYCH KWIATÓW WYROSNĄ OWOCE.
Pytania:
Co kwitnie w sadzie wiosną?
Jakie mamy drzewa owocowe?
Jakie mamy krzewy owocowe?

Rewalidacja-zadania Opr.K.O
Maja K.
1. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie
Odczytaj sylaby, połącz je w wyrazy. Zapisz cały wyraz do zeszytu.

JA- BŁO-NIE

WI-ŚNIE

GRU-SZE

ŚLI-WY

2. Rodzicu proszę poćwicz z dzieckiem powtarzanie sylab.

PA MA FA DA WA TA CA NA
WE MU SI CE RU FU RI DY
A-SA U-LA I-RA E-MU
3. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie.
Przepisz cyfry do zeszytu, pod każdą cyfrą narysuj tyle kropek ile wskazuje cyfra.
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Rewalidacja-zadania
Opr.K.O
Maja K.
1. Rodzicu przeczytaj dziecku polecenie. Poniżej są zestawy literkowe. Zadaniem jest wykreślenie
wszystkich samogłosek I zapisanie ich, tyle razy,ile razy dane litery występują. Wzór jest poniżej.

SAMOGŁOSKI -A ,E, I, O, U,Y
Wzór- T, C, Y, R, Y, G, Y, – Y, Y, Y.
A, B, A, C, A, W, A, P, R, A-……………………………
C, U, S , U, U, T, D, U , P, U-……………………………….
W, O, Z, O, F, O, O, S, D, O-…………………………………
S, E , E ,E , R, T, E, E, K, E-………………………………….

2. Rodzicu proszę odczytaj dziecku polecenie. Pierwsze 2 zdania- czyta dziecko, kolejne proszę odczytać.
Odpowiedzcie na pytania poniżej.

WIO-SNA W SA-DZIE.
JEST JUŻ WIO-SNA. ROBI SIĘ CIEPŁO. ŚWIECI SŁOŃCE.
W SADACH ZAKWITAJĄ DRZEWA OWOCOWE: JABŁONIE, GRUSZE, ŚLIWY.
KWITNĄ TEŻ KRZEWY OWOCOWE: AGREST, MALINY, PORZECZKI.
NAJPIERW NA DRZEWACH I KRZEWACH
POJAWIAJĄ SIĘ BIAŁE ALBO RÓŻOWE KWIATY.
Z TYCH KWIATÓW WYROSNĄ OWOCE.
Pytania:
Co kwitnie w sadzie wiosną?
Jakie mamy drzewa owocowe?
Jakie mamy krzewy owocowe?

Julia Z., Maja K., Zuzia CZ.
20.04.2021 (p. Agnieszka B.)
Temat: Dodawanie. Wyszukiwanie nazw.
Rodzicu, przeczytaj polecenie. Julio/Maju/Zuziu wyszukaj nazw zwierząt w rzędach poziomych: OWCA, MAŁPA,
CHOMIK, KANGUR.

2. Oblicz:

