
26.03 2020 czwartek

Edukacja polonistyczna. 

Wypowiedzi na temat zalet współpracy w grupie na podstawie wysłuchanego 
tekstu "Ale się wiosna zdziwi".                                                                                        
Proszę przeczytać dziecku tekst podręcznik str.40 i porozmawiać na jego temat 
wykorzystując pytania pod tekstem.

Swobodne wypowiedzi na temat marcowej pogody na podstawie ilustracji i 
własnych doświadczeń.



Robimy ćwiczenia polonistyczne str. 32-33

Proszę przeczytać dziecku tekst informacyjny str.41 "Obserwujemy pogodę"

Dziecko odpowiada na pytania pod tekstem.

Czytamy dziecku przysłowia o marcowej pogodzie i rozmawiamy na ich temat.

Polskie przysłowia ludowe na marzec

 W marcu jak w garncu.
 Co marzec wypiecze, to kwiecień wysiecze.



 Czasami w marcu zetnie wodę w garncu.
 Czasem marzec tak się podsadzi, że dwa kożuchy oblec nie zawadzi.
 Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych.
 Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.
   Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada, gdy słońce jaśnieje, to rolnik się 

śmieje. 
   Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza. 
   Słońce marcowe, owocom niezdrowe. 
   Marzec zielony - niedobre plony. 
   Suchy marzec, kwiecień mokry, maj chłodny - nie będzie rok głodny. 
   Suchy marzec, mokry maj, będzie żytko jako gaj. 
   W marcu, gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty. 
   Marzec, czy słoneczny, czy płaczliwy, listopad obraz żywy. 

Dwa dowolne przysłowia piszemy z pamięci w zeszycie w linie pod lekcją.

Edukacja przyrodnicza

Symbole pogody - założenie kalendarza pogody.

Proszę przygotować z dzieckiem tabelkę na jeden tydzień.

Dziecko samodzielnie rozwiązuje zagadki.

https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-na-lace/

https://miastodzieci.pl/zagadki/zagadki-dla-dzieci-o-zwierzetach-na-lace/


Edukacja matematyczna

Wprowadzenie liczby 13

podręcznik str. podręcznik str. 16

ćwiczenia matematyczne str. 21

W zeszycie w kratkę pod lekcją robimy rysunek do liczby 13, 10 patyczków 
przewiązujemy , to 1 dziesiątka i jeszcze z boku dorysowujemy 3

Piszemy 3 linijki liczby 13 W kaligrafii  matematycznej str. 24 (2 linijki związane z
liczbą 13)

Dziecko robi ćwiczenia dodatkowe

https://www.minstructor.pl/embed/4799579832713216?public=1 

27. 03. 2020 piątek

edukacja polonistyczna

Szukamy wiosny

Dziecko ogląda ilustracje przedstawiające zwiastuny wiosny

https://www.google.com/search?
q=jakie+są+zwiastuny+wiosny&tbm=isch&client=firefox-b-
e&hl=pl&ved=2ahUKEwiyz7iFgrPoAhVOvSoKHQsKDL

Wysłuchanie czytanego przez rodzica wiersza "Pierwiosnek" str.42

Rozmowa z dzieckiem na temat:

Jakie oznaki wiosny są opisane w wierszu?

Określenie nastroju utworu ( radosny, miły, promienny, pogodny, pełen 
nadziei). Zapisanie w zeszycie w linie pod lekcją : Nastrój wiersza "Pierwiosnek 
jest: .......................................

https://www.google.com/search?q=jakie+s%C4%85+zwiastuny+wiosny&tbm=isch&client=firefox-b-e&hl=pl&ved=2ahUKEwiyz7iFgrPoAhVOvSoKHQsKDL
https://www.google.com/search?q=jakie+s%C4%85+zwiastuny+wiosny&tbm=isch&client=firefox-b-e&hl=pl&ved=2ahUKEwiyz7iFgrPoAhVOvSoKHQsKDL
https://www.google.com/search?q=jakie+s%C4%85+zwiastuny+wiosny&tbm=isch&client=firefox-b-e&hl=pl&ved=2ahUKEwiyz7iFgrPoAhVOvSoKHQsKDL
https://www.minstructor.pl/embed/4799579832713216?public=1


Próba odpowiedzi na pytanie: Dlaczego pierwiosnkowi podobało się na 
świecie?  Co Tobie się podoba wiosną?  Jakie zmiany w przyrodzie najbardziej 
lubisz? 

Wyszukiwanie w wierszu nazw ptaków i roślin.

 Ustny opis pierwiosnka.

edukacja muzyczna

Posłuchaj piosenki https://www.youtube.com/watch?v=V6OyldxNc90

Pierwszy obudził się pierwiosnek
Nauczcie się fragmentu piosenki witającej wiosnę, niektórzy z rodziców, tak jak ja na pewno 
pamiętają ją ze szkolnych lat… 

Pierwszy obudził się pierwiosnek,
Potem chochoły spadły z róż. 
Skowronek śpiewem wołał wiosnę, 
żeby na pole wyszła już! 

Bo zima, bo zima każdemu obrzydła. 
Niech słońce da jej pstryczka w nos! 
Niech wiosnę, niech wiosnę przyniosą na skrzydłach 
bociek, jaskółka, szpak i kos. 

Edukacja przyrodnicza

Już wiosna

Wypowiedzi na temat oznak wczesnej wiosny na podstawie zdjęć w podręczniku str. 44-45 

ćwiczenie 2 str.34

Kolorowanie rysunku według wzoru  ćwiczenie 1str. 34 ćwiczenie

Które zwierzęta budzą sie ze snu zimowego, a które przybywają do nas z ciepłych krajów? 

ćwiczenie 3 str. 35.

Zapis do zeszytu w linie: Dobierz w pary oznaka wiosny i jej cecha:

jaskółka, bocian, bazie, listki, krokusy, podbiał, ozimina 

długonogi, aksamitne, czarna, żółty, młode, fioletowe, zielona np:

https://www.youtube.com/watch?v=V6OyldxNc90


jaskółka - czarna

Robimy ćwiczenie 4 str. 35 Uzupełniamy ilustrację zgodnie z tekstem.

Edukacja matematyczna

W zeszycie w kratkę zapisujemy działania i je obliczamy

10 + 3 =  ......., 3+10= ......      13 - 3 = .........., 13 - 10 = ..........

11 + 2 = ........,  12+ 1 = ..........,      13 + 0 = ...........

13 - 2 =.........,   13 - 0 = ........, 13 - 1 = ...........

Narysuj na kartce z bloku Jak wyobrażasz sobie panią wiosnę? Technika dowolna

Możesz wzorować się na podanej ilustracji ale niekoniecznie. 


	Pierwszy obudził się pierwiosnek

