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WITAM PSZCÓŁECZKI I ZAPRASZAM NA ZAJĘCIA:)
ZABAWY I ZAJĘCIA
ZAJĘCIA JĘZYKOWE
„J jak jama”-prezentacja litery w wyrazie (14a), szukanie w myśli wyrazów na literę „j”,
głoskowanie i sylabizowanie wyrazów, przeliczanie sylab. Opis wpisywania w liniaturęŚrodkowe linie należy pogrubić (to jest parter) Linia pod nią to piwnica a nad
nią strych. Rodzic może się posługiwać tymi zwrotami aby obrazowo utrwalić
miejsce litery w liniaturze). Piszemy literę w powietrzu, na podłodze, układamy z klocków.
PRACA Z KSIĄŻKĄ
(strona 13a, 13b, 14a i 14b)
•
-wycinanie i naklejanie fragmentów mapy Polski, pisanie zdania po śladzie
•
umieszczanie naklejek, czytanie zdań, pisanie po śladzie wyrazów z poznanych liter,
rozwiązywanie rebusów
•
identyfikowanie głoski „j” w słowach, zaznaczanie jej w odpowiednich miejscach
•
rysowanie obrazów z wykorzystaniem litery, pisanie zdań po śladzie
WYPRAWKA- „Stroje regionalne”
(strona 48 i 49) – dziecko wypycha powoli sylwety chłopca i dziewczynki oraz stroje regionalnełowicki i kaszubski. Rodzic prowadzi rozmowę: czym się różnią stroje?, skąd pochodzą? Kiedy są
obecnie zakładane?. Dziecko mocuje szablony strojów na sylwetach.

ZAJĘCIA MATEMATYCZNE- karty pracy poniżej
ZAJĘCIA RUCHOWE
„Marsz ze szklanką wody”- rodzic wyznacza dystans za pomocą dwóch linii. Dziecko z rodzicem stoją na
linii. Każda osoba ma plastikową szklankę pełną wody. Zadaniem waszym jest nie wylać wody, przekazać ją
drugiej osobie i stanąć na linii. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.

„Defilada” - podczas muzyki dziecko maszeruje krokiem defiladowym, prostując kolana. Na przerwę w
muzyce robią w tył zwrot. Powrót muzyki oznacza ponowny marsz. Na hasło: „baczność” dzieci zatrzymują
się w postawie wyprostowanej, a na hasło: „spocznij” – kładą się na dywanie.

ZAGADAKI
Zagadka pierwsza
Popłyniemy Wisłą
Razem z rybitwami,
Zobaczymy miasta, co leżą przed nami.
Już zakręca rzeka
I czule oplata
Miasto co pamięta
Dawne dni i lata
Bogactwo i chwałę
Mężnych królów wielu,
Którzy tu rządzili
Na polskim Wawelu
Każde dziecko teraz
Na pewno odpowie
Gdzie jest zamek Wawel?
No proszę? W Krakowie
http://alekrakow.pl/zabytki-krakowa

Zagadka druga
Na brzegu Syrenka,
Miasta swego broni.
Tarczą się osłania
I miecz trzyma w dłoni.
Dalej – Stare Miasto –
Barwne kamieniczki.
Zbiegają ku Wiśle
Wąziutkie uliczki
Zamek, a przed zamkiem
Na szczycie kolumny
Stoi sam król Zygmunt
Z miasta swego dumny.
Więc jakie to miasto,
Gdzie wciąż mieszka sława?
To stolica Polski,
A zwie się (Warszawa).
http://www.polskiekrajobrazy.pl/Galerie/258:Warszawa_i_okolice/203403:Warszawa_Zamek_Krole
wski_i_Kolumna_Zygmunta_III_Wazy.html
Zagadka trzecia
Teraz popłyniemy
Do miasta pierników,
Sporo się dowiemy
Tu o Koperniku.
Kiedy wyruszymy
Ulicami miasta,
Pomnik astronoma
Przed nami wyrasta.
To jego nauka
Sprawiła, że może
Teraz kosmonauta
W gwiezdne mknąć przestworze.
Pierniki tu lepsze
Niż piecze babunia.
Gdzie dopłynęliśmy?
Do miasta (Torunia).
https://www.torun.pl/pl/torunpl/turystyka/zwiedzanie-miasta/zabytki

Zagadka czwarta
Płyńże, miła Wisło,
Płyń, Wisło szeroka!
Wtem, słońce zabłysło –
Przed nami zatoka!
Wisła z sinym morzem
Zostać zapragnęła
I o rannej zorzy
Do morza wpłynęła.
Patrzy na ich przyjaźń
Neptun i po pańsku
Informuje Wisłę,
Że jest wreszcie w (Gdańsku).
https://www.gdansk.pl/turystyka/gdanskie-zabytki,a,3685
DO ZOBACZENIA JUTRO.POZDRAWIAM
CIOCIA KASIA:)

