
Zadanie na poniedziałek 11.05.2020

Wzbogacanie wiadomości na temat nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka. Doskonalenie
umiejętności słuchania utworów literackich. 

1. Rodzicu przeczytaj wiersz:

„Na podwórku”

Po podwórku chodzą puchate kaczuszki,
w piasku grzebie kura, co ma żółte nóżki,
są indyki strojne w czerwone korale 
- wszystkie wyglądają naprawdę wspaniale!
Konie stoją w stajni, a krowy w oborze,
piesek trochę w domu, a trochę na dworze,
gęś usiadła w trawie z małymi gąskami,
a kot zawsze chodzi swoimi drogami.
                       
                                 Maciej Mazan

2. Rozmowa na temat treści wiersza: Jakich mieszkańców podwórka wymienia się w wierszu? 
Gdzie znajduje się to podwórko, na wsi, czy w mieście?Jak nazywają się budynki gospodarskie, w 
których mieszkają zwierzęta?

3. Globalne czytanie wyrazów. Rodzicu, dla utrudnienia zadania, przesuwaj powoli obraz tak aby 
pojawiał się najpierw podpis zwierzęcia a później dopiero ilustracja.
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4. Wykonaj ćwiczenia w KP5, s.14-15. Przeliczanie zwierząt na ilustracji, dokończenie kolorowania
ilustracji.

Zadanie na wtorek 12.05.2020  
Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat. Rozwijanie spostrzegawczości.
Poznanie litery k,K.

1.  Dziś poznasz literkę k , K. Drukowaną i pisaną. Klikając na poniższy link dowiesz się jakie 
słowa zaczynają się na K
https://www.youtube.com/watch?v=OgpmD9MUego 

2. W tym filmiku znajdziesz instrukcje jak poprawnie napisać literę k, K.

https://www.youtube.com/watch?v=64x1xHFrI2A 

3. Wykonaj ćwiczenia z KP5, S.16.17.

Zadanie na środę 13.05.2020

Bogacenie słownika, kształtowanie koncentracji, poszerzanie wiadomości na temat gospodarstwa 
wiejskiego. Rozwijanie wiadomości na temat korzyści płynących z hodowli zwierząt.

  1. Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U 

2. A teraz czas na rozruszanie ciała. Zapraszam do tańca!

https://www.youtube.com/watch?v=2T6eW_b3saQ 

Zadanie na czwartek 14.05.2020

Zajęcia matematyczne- poznanie znaku + (dodawania). Doskonalenie umiejętności dodawania. 
Rozwijanie logicznego myślenia.

1. Czas na powtórkę i utrwalenie poznanych liczb. Obejrzyj filmik. Sowa wprowadzi Cie również w
świat matematyki. Poznacie znak + oraz poćwiczycie umiejętność dodawania.
 
https://www.youtube.com/watch?v=xu8zcsTCimg 

2. Wykonaj ćwiczenia 2, 3 i 4 w KP5, s. 12-13- Czytanie działań do rysunków, układanie i 
uzupełnianie działań do obrazków.

https://www.youtube.com/watch?v=OgpmD9MUego
https://www.youtube.com/watch?v=xu8zcsTCimg
https://www.youtube.com/watch?v=2T6eW_b3saQ
https://www.youtube.com/watch?v=xrgowwp1V-U
https://www.youtube.com/watch?v=64x1xHFrI2A


Zadanie na piątek 15.05.2020

Docenianie walorów wartości odżywczych miodu. Rozwijanie logicznego myślenia. 

1. Poniższy filmik przybliży Ci świat pracowitych pszczół zdradzi tajniki ich życia i szczegóły 
produkcji miodu:
 
https://www.youtube.com/watch?v=aO67AbeIOAk 

Wykonaj zadanie 1 z KP5, s, 18.

2. Już wiecie, że miód jest zdrowy! Z poprzednich zajęć wiecie również, że zdrowe są owoce i 
poznaliście powiedzenie „RUCH TO ZDROWIE” Dlatego zapraszam Was do tańca pt. „Sałatka 
owocowa”

https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo 

3. Wykonaj ćwiczenia 2 i 3 z KP5, s.19.- ćwiczenia grafomotoryczne.

                     Miłego weekendu:)

https://www.youtube.com/watch?v=Vkiw9i_mQSo
https://www.youtube.com/watch?v=aO67AbeIOAk

