
02. 04. 2020 czwartek

Wyruszamy na rowerowy szlak

Edukacja matematyczna

Ćwiczymy wskazywanie liczb palcami:

  Rodzic podaje dziecku różne liczby od 0 do 15, a dziecko  pokazuje je na 
palcach. Liczby powyżej 10 pokazuje następująco: wyraźnym gestem wysuwa 
do przodu 10 palców obu dłoni, następnie cofa dłonie, po czym palcami jednej 
dłoni uzupełnia jedności do podanej liczby.

Rachunki na palcach:

Podajemy działania na dodawanie i odejmowanie do 15 bez przekroczenia 
progu dziesiątkowego np. 10+ 4 = , 11 + 3 = ( takie nie 8 + 4) , a dziecko 
pokazuje wynik na palcach w wyżej opisany sposób. Proponuję następujący 
sposób obliczania. Dziesiątkę trzymamy w pamięci (można ją zastąpić wiązką 
patyczków), a pozostałe rachunki obliczamy na palcach jednej dłoni. Przy 
działaniach typu : 15 - 10 =  lub 10 + 4 operujemy dziesiątką, a palce dłoni 
stanowią końcowy wynik.   Bardzo proszę poćwiczyć to z dzieckiem.

Dziecko samodzielnie rozwiązuje test "Sprawdzam siebie"  str. 25 - 26 zdjęcie 
rozwiązanego testu proszę przesłać SMS lub e-mailem.

Edukacja polonistyczna

Słuchanie tekstu czytanego przez rodzica. (str52 - 53)

Rozmowa sprawdzająca rozumienie tekstu:

Jak mają na imię bohaterowie opowiadania?

Kiedy miała sie odbyć wyprawa rowerowa?

Gdzie chłopcy mieli się wybrać na wycieczkę?

Co chcieli tam zobaczyć?

Czy zachowanie Marcela jest poprawne?

Jakie błędy popełnił Marcel, gdy chciał się wybrać na wyprawę rowerową?



Czy takie zachowanie jest godne pochwały, czy nie? Dlaczego?

Jaką przygodę mieli chłopcy podczas wyprawy?

Jak mogła się skończyć ta wyprawa i co było tego powodem?

Wprowadzenie dwuznaku dz, Dz

 ćwiczenia ortofoniczne : słuchamy odgłosów dzwonków w trakcie słuchania 
rytmicznie wypowiadamy : dzyń, dzyń, dzyń

https://www.youtube.com/watch?v=tsalAU58oSE

Czytanie wyrazów z głoską dz (margines str.52) następnie dzielenie tych 
wyrazów na sylaby, głoskowanie, liczenie głosek i liter (zwrócenie uwagi na to, 
że liter jest więcej, a głosek mniej bo w tych wyrazach występuje dwuznak dz). 
Wskazywanie miejsca występowania dwuznaku - na początku wyrazu, na 
końcu, wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów w których słychać głoskę dz. 
Dziecko ćwiczy głośne czytanie tekstu str. 52.  Ćwiczenia w pisaniu liter dz, Dz. 
W zeszycie pod lekcją piszemy po 1 linijce dz, Dz oraz Dz, dz. Dziecko wyszukuje 
w tekście str. 52-53 wyrazy z dz i zapisuje je w zeszycie.

W zeszycie do kaligrafii str. 47 ćwiczymy pisanie dwuznaku dz oraz wyrazów (6 
linijek)

Po omówieniu z dzieckiem samodzielne robienie ćwiczeń str.42 - 43

Poznanie budowy roweru (pomocne będzie zdjęcie)

http://www.lodz.mm.pl/~piotr19/budowa.htm

Omówienie podstawowych elementów budowy - konieczne wyposażenie 
roweru.

https://pomorska.pl/wybierasz-sie-na-przejazdzke-rowerem-pamietaj-o-
odpowiednim-wyposazeniu-przypomnij-sobie-przepisy/ar/c1-14030351

Zwrócenie dziecku uwagi na to, że w tym wieku dziecko nie może poruszać się 
samodzielnie rowerem bez opieki osoby dorosłej.

Zadanie praca samodzielna

 Ćwiczę czytanie tekstu obowiązkowo str.52 dla chętnych str. 52 - 53.

https://www.youtube.com/watch?v=tsalAU58oSE
https://pomorska.pl/wybierasz-sie-na-przejazdzke-rowerem-pamietaj-o-odpowiednim-wyposazeniu-przypomnij-sobie-przepisy/ar/c1-14030351
https://pomorska.pl/wybierasz-sie-na-przejazdzke-rowerem-pamietaj-o-odpowiednim-wyposazeniu-przypomnij-sobie-przepisy/ar/c1-14030351
http://www.lodz.mm.pl/~piotr19/budowa.htm


Ćwiczenia w pisaniu str. 47 kaligrafia do końca.


