
Zadanie na poniedziałek 04.05.2020

Dostrzeganie, jakie są wartości odżywcze niektórych artykułów spożywczych. Kształtowanie 
nawyków higienicznych.

1. Dziś pokażę Wam świat niezwykłej piramidy- piramidy żywieniowej.
Dowiecie się na czym polega zdrowy styl życia. Bądźcie czujni- spróbujcie odpowiedzieć na 
pytania, które zostaną zadane pod koniec filmu.

https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4 

2. Wykonaj ćwiczenie w KP4, s.72 i 75 – uzupełnianie piramidy żywieniowej, układanie przepisu 
na sałatkę owocową- wzbogacanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, rozwijanie wyobraźni i 
sprawności manualnych.

Zadanie na wtorek 05.05.2020

Przygotowanie do nauki czytania i pisania. Zapoznanie z literą c, C.
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

1. Poznaj literę C ze Smokiem Edziem:

https://www.youtube.com/watch?v=BVGS0RAsQLE 

2. Wykonaj ćwiczenia w KP4, s. 64-65- pisanie po śladzie litery c, C. Wskazywanie miejsca 
występowania litery c w modelach wyrazów i kolorowanie na niebiesko kwadracików 
wskazujących miejsce występowania tej litery, nalepianie podpisów do zdjęć. Próby czytania 
komiksu- zadanie nr 1.

Zadanie na środę 06.05.2020

Wzbogacanie wiadomości na temat higieny. Wdrażanie do uważnego słuchania utworu. Wdrażanie 
dzieci do utrzymania czystości i dbania o swój wygląd.

1. Myj rączki, zęby, i całe ciało. Pamiętaj o czystych ubraniach. Codzienna higiena może być 
świetną zabawą! Jak to możliwe? Opowie Ci o tym Kubuś. Miłego oglądania:)

https://www.youtube.com/watch?v=O6rHFRv6GSY 

2. Wykonaj ćwiczenia w KP4, s. 73,74 - pisanie po śladzie podpisów obrazków.

https://www.youtube.com/watch?v=ltr6xhuHvO4
https://www.youtube.com/watch?v=O6rHFRv6GSY
https://www.youtube.com/watch?v=BVGS0RAsQLE


Zadanie na czwartek 07.05.2020

Wdrażanie do zdrowego stylu życia. Poznanie znaków =, <, >. Doskonalenie umiejętności 
posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Rozwijanie logicznego myślenia.

1. Rodzicu przeczytaj dziecku wiersz Iwony Rup pt. „Sport to zdrowie”. Porozmawiaj z dzieckiem
na temat potrzeby dbania o kondycje fizyczną: czy dzieci powinny się gimnastykować? Jakie 
ćwiczenia lubisz najbardziej? Jakie przybory można wykorzystać do ćwiczeń?

Sport to zdrowie

Sport to zdrowie, proszę państwa,
a więc wszyscy się starajmy,
aby zadbać  o swe zdrowie,
sporty różne uprawiajmy.
Można jeździć na rowerze,
grać w tenisa, koszykówkę,
pływać, biegać, dużo ćwiczyć,
grać też w nogę i siatkówkę.

2. Utwórzcie dwa zbiory- mogą to być zbiory zabawek lub inne dowolne przedmioty. Umieśćcie je 
w po dwóch stronach z zachowaniem odległości tak aby można między nimi położyć znak =, <,>.
Rodzicu narysuj te znaki na kartce. Wytłumacz dziecku co oznaczają. Wyjaśnij  zasadę stosowania 
tych znaków na zbiorach, które utworzyliście.

Filmik pomocniczy:

https://www.youtube.com/watch?v=NBAiuJ6O6Hk 

3. Wykonaj ćwiczenia 1,2,3 w KP4, s. 66-67- czytanie zapisów matematycznych, dorysowywanie 
elementów zgodnie z zapisami matematycznymi, pisanie po śladzie znaków matematycznych.

Zadanie na piątek 08.05.2020

Kształtowanie postawy prozdrowotnej. Budzenie potrzeby zdrowego odżywiania się. Przestrzeganie
ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas prac kuchennych.

1. Dziś proponuję Wam wykonać wraz z rodzicami, dziadkami lub inną dorosłą osobą, sałatkę 
owocową. Jeżeli posiadacie sokowirówkę lub blender możecie zrobić sok albo koktajl owocowy. 
Wszystko zależy od Waszej pomysłowości. Podzielcie się zdjęciami przygotowanych pyszności. 
Takie produkty własnej roboty to bomba witaminowa dla naszego zdrowia!!!!

2. Wykonaj ćwiczenia KP4, s. 70-71.

https://www.youtube.com/watch?v=NBAiuJ6O6Hk

