
Zajęcia  na dzień 04.05.2020 (poniedziałek)

Krąg tematyczny: Zawody naszych rodziców

Temat: Kto buduje dom?

Bardzo  proszę o rozwiązanie krzyżówki, której hasło będzie naszym tematem przewodnim w tym 
tygodniu.

1. Osoba, która czyści kominy (kominiarz)

2. Osoba, która gotuje w kuchni bądź restauracji(kucharz)

3. Osoba, która naprawia buty(szewc)

4. Osoba grająca w filmie lub teatrze(aktor)

5. Kobieta demonstrująca stroje podczas pokazów(modelka)

6. Osoba, która zajmuje się rybołówstwem(rybak)

Hasło: Zawody

Zawód- jest to praca, jaką wykonują ludzie i otrzymują za wykonywane czynności wynagrodzenie
pieniężne.

Wiersz „Wszyscy dla wszystkich”

Murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania,
Ale gdzieżby co uszył, gdyby nie miał mieszkania?
A i murarz by przecież na robotę nie ruszył,
Gdyby krawiec mu spodni I fartucha nie uszył.
Piekarz musi mieć buty, więc do szewca iść trzeba,
No, a gdyby nie piekarz, to by szewc nie miał chleba.
Tak dla wspólnej korzyści I dla dobra wspólnego- Wszyscy muszą pracować, Mój maleńki kolego 

Każdy ma swój dom zwierzęta, ptaki i my ludzie. Rozwiązując podane zagadki dowiedziecie się, 
gdzie kto mieszka.

Czy mały, czy duży, jest najmilszym miejscem na świecie. (dom)
Jest zbudowany z lodu i śniegu,ale w nim ciepło, choć blisko biegun. (igloo)
Zrobiona jest z desek,A w niej mieszka piesek. (buda)
Lis mieszka w norze, w kotlinie śpi zając,a gdzie wiewiórki mieszkają? (dziupla)
Mały domek murowany,ktoś przylepił go do ściany. (gniazdo jaskółcze) 



Proszę dzieci 6 – letnie o otworzenie kart pracy na str 26 i 27.
Proszę rodziców o przeczytanie dzieciom ze str 92, o tym jak dzieci opowiadały o swoich 
rodzicach, a dzieci  proszę o odgadnięcie jakie zawody wykonują rodzice tych dzieci. Obok zdjęć 
dzieci przyklejamy odpowiednie ilustracje rodziców wykonujących poszczególne zawody.

Dzieci 5 – letnie proszę o zrobienie ćwiczeń na str 20 i 21.

Praca plastyczna dla wszystkich
Proszę narysować na kartce czym zajmują się wasi rodzice. Czekam na wasze zdjęcia:)


