UNIA EUROPEJSKA
30.04.2020
WITAM PRACUSIE. JUTRO DŁUGI WEEKEND I ODPOCZYNEK:)
DZIĘKUJĘ ZA ZDJĘCIA I ZAANGARZOWANIE:)
ZABAWY I ZAJECIA
PRACA Z KSIĄŻKĄ
(strona 15a i 15b)
– rysowanie flag UE po sladzie, zapisywanie cyframi flag, porównywanie flag
– liczenie przedmiotów widocznych na ilustracji, zapisywanie działań, obliczanie
ZAPIS LITERY „j” W LINIATURZE- ZESZYT W TRZY LINIE!
KROPKI KRESKI
( karta nr 9 )- zajęcia grafomotoryczne
HYMN UNII EUROPEJSKIEJ- rodzic zaprasza dziecko do wysłuchania utworu: tak jak Polska
ma sój hymn narodowy tak członkowie Unii Europejskiej mają wspólny hymn. W każdym kraju jest
śpiewany w języku ojczystym. Posłuchajmy jak w naszym języku on brzmi. Zastanów się dlaczego
nazywa się „Oda do radości”
https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA
„ODA DO RADOŚCI”
1. O, radości, iskro bogów, kwiecie Elizejskich Pól,
Święta, na twym świętym progu staje nasz natchniony chór.
Jasność twoja wszystko zaćmi, złączy, co rozdzielił los.
Wszyscy ludzie będą braćmi tam, gdzie twój przemówi głos.
2. Patrz, patrz, wielkie słońce światem biegnie, sypiąc złote skry.
Jak zwycięzca i bohater biegnij, bracie tak i ty.
Radość tryska z piersi Ziemi, radość pije cały świat.
Dziś wchodzimy, wstępujemy na radości złoty ślad.
3. Ona w sercu, w zbożu, w śpiewie, ona w splocie ludzkich rąk.
Z niej najlichszy robak czerpie, w niej największy nieba krąg.
Wstańcie ludzie, wstańcie wszędzie, ja nowinę niosę wam.
Na gwiaździstym firmamencie bliska radość błyszczy nam...
ZAJĘCIA PLASTYCZNE- „Flaga Unii Europejskiej”- dziecko koloruje gwiazdki na żółto a
polskę na zielnono wycina wszystkie kontury i przykleja na niebieskiej kartce ( mój wzór
niżej:))

ZAJĘCIA RUCHOWE

„Proszę – dziękuję”- rodzic stoi naprzeciw dziecka . Mówi imię dziecka i rzuca do niego piłkę,
stosując przy tym słowa grzecznościowe „proszę”. Jeśli dzicko złapie piłkę, odpowiada „dziękuę”,
a następnie kontynuuje zabawę. jeśli nie, mówi: „przepraszam” i klęka na kolanko.
„Piłka skacze po schodach” (wg k. Wlaźnik)Nauczyciel wraz z dziećmi układa w dwóch rzędach
szarfy w odstępach około 20cm. dzieci podzielone na dwie grupy stają w kolejce przed pierwszą
szarfą, która będzie schodkiem. Przeskakują lekko jak piłeczki pomiędzy szarfami, nieco uginając
kolana.

MIŁEGO WEEKANDU MAJOWEGO KOCHANE PSZCZÓŁECZKI I
RODZICE. POZDRAWIAM SERDECZNIE !!!!
CIOCIA KASIA:)

