
17. 04 piątek

Zwierzęta wokół nas 

Obejrzyj film a zobaczysz jakie zwierzęta hoduje człowiek

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

Praca z podręcznikiem  (ed. polonistyczna) str.62 - 63 Dziecko odpowiada na 
pytanie 1 i 2 pod tekstem 

Oglądamy film "U dziadka Lulka na wsi.

https://www.youtube.com/watch?v=U6q-jMyqn8Q         

Posłuchaj zagadek i je rozwiąż:

Kiedy pędzę, galopuję,

powiew wiatru w nozdrzach czuję.

Jeśli cukru kostkę dasz,

miejsce na mym grzbiecie masz.

Czarne, białe i łaciate,

spotkasz je na łące latem,

nikt przed nimi nie ucieka,

dać Ci mogą dużo mleka.

Co to za damy żyją w chlewiku?

Grube, różowe, jest ich bez liku.

Małe oczka, krótkie ryjki mają

i zawsze chrum, chrum, chrumkają

https://www.youtube.com/watch?v=U6q-jMyqn8Q%20%20%20%20%20%20%20%20%20
https://www.youtube.com/watch?v=efqoaJvBjWU


Dość nerwowe jestem zwierzę,

jeśli na łące nie leżę.

Walczę z toreadorami,

a  ciosy zadaję rogami.

Nie na polu, nie pod miedzą,

lecz na hali trawkę jedzą.

Wełniane kubraczki mają,

wełnę na sweterki dają.

Dumny bardzo jest z ogona,

chociaż pawia nie pokona.

Nocuje zawsze w kurniku,

rankiem pieje "Kukuryku!".

Wytworny jest niebywale,

czerwone nosi korale.

Gdy na drodze mu ktoś stanie,

to usłyszysz ... gulgotanie.

Nie czuj przy niej żadnej trwogi,

choć kopyta ma i rogi.

Jej braciszka dobrze znasz,

to Matołek słynny nasz.



Siedzi na grzędzie w kurniku

i nie woła kukuryku.

O pisklęta swoje dba,

gdy dasz ziarno, jajo da.

Może być dzika, może też domowa.

Z jej miękkich piórek jest kołdra puchowa

Na jego widok, drżysz zuchu.
Ma mocne nogi i chodzi w kożuchu.

Zawsze blisko krowy i ogonem
miele, każdy już odgadnie,

bo to przecież...

Żółte, puszyste piórka,

okrągłe, grube brzuszki,

oczka jak dwa paciorki

i płaskie krzywe nóżki. ...

Szybko biega, rży i parska.
Na śniadanie - owsa garstka.
Potem w stajni grzecznie stoi.

Czeka, aż go ktoś napoi.
Ty odważnie podejdź doń,

bo to jest po prostu ... 

Tak cichutko chodzi,

że go nikt nie słyszy, i dlatego bardzo 

boją się go myszy. ...

Maleńkie, puszyste,
gdy wrona je spłoszy,



wnet z piskiem się kryją
pod skrzydła kokoszy. ... 

Obejrzyj film , a dowiesz się Co daje nam hodowla zwierząt

https://slideplayer.pl/slide/8548017/

Zobacz na planszę przedstawiającą niektóre zwierzęta hodowlane i ich dzieci

https://slideplayer.pl/slide/8548017/


Dobierz w pary i zapisz w zeszycie:      krowa, kura, kaczka, świnia, owca, gęś       
kurczątko, cielątko, prosiątko, jagniątko, kaczątko, gąsiątko



Wprowadzenie zapisu głoski miękkiej si, Si (głoskowanie - ja to zrobię dzwoniąc 
do dzieci). Zapis w zeszycie  głoski miękkiej ś, Ś po 1 linijce. Robimy w 
ćwiczeniach polonistycznych ćw. 1 str.52. Zwracamy dziecku uwagę, że w tych 
sylabach i nie jest oddzielną samogłoską tylko występuje w roli zmiękczenia, 
piszemy si, a wymawiamy jako jedną głoskę. Przepisujemy do zeszytu wyrazy z 
marginesu podr. str.61. Głoskę miękką si określamy na niebiesko. Robimy ćw.2 
str.52 oraz ćw. 3 str. 53.

Edukacja matematyczna

Liczymy do 18

Podręcznik ed. matematyczna str.25. Zadanie 1 str. 25 rozwiązujemy w 
zeszycie. w zeszycie robimy ilustrację do liczby 18 i piszemy 2 linijki liczby 18. W
ćwiczeniach matematycznych piszemy liczbę 18, robimy ćw. 1 i 2.

Proszę , aby ze strony dziecko zrobiło zadania  matematyczne, które 
przeznaczone są na piątek.

Edukacja plastyczna

http://www.kreatywniewdomu.pl/2015/08/o-rigami.html

http://www.kreatywniewdomu.pl/2015/08/o-rigami.html


.Zadanie praca samodzielna dziecka

Ćwiczenia do kaligrafii pol. str. 48 - 5 linijek z głoską ś oraz ćw.4 str. 53 ed. 
polonistyczna.

Ćwiczenia matematyczne ćw. 3


