
Dzień dobry.
Dzisiejszy temat: Różnobarwna działka.

Mam nadzięję, że złożyliście już mamie życzenia i wręczyliście przepiękne laurki ;-)
Poniżej propozycja muzyczna na Dzień Mamy
https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-
4Va4g&fbclid=IwAR3QY7FbbMTQSkPZGHwl96poAcvpzzVA7Ozojmpi3z0VdOVpD5L-
eUxWMXE 

Edukacja społeczna
1. Zapoznaj się z filmem pt. "Dlaczego ludzie tworzą grupy" . 

https://www.youtube.com/watch?v=vDv4dL_9AnE
Zastanów się i odpowiedz na pytania:
Co to jest grupa?
Dlaczego ludzie łączą się w grupy?
Czy jedna osoba może należeć do kilku grup?
Do jakich grup należysz?
Czy rodzina to też grupa?

2. Pobaw się z rodzicami w "Stonogę", stańcie w rzędzie, jedna osoba za drugą z nogami w 
rozkroku. Zwiążcie Wasze lewe nogi sznurkiem, spróbujcie przejśc przez cały pokój. 
Musicie wsółpracować.
Co było najtrudniejsze w tej zabawie?

3. Pamietajcie, że w grupie każda osoba jest ważna. Aby móc działać w grupie, musimy 
zwracać uwagę na inne osoby. Liczy się współdziałanie wszystkich uczestników grupy ;-)

Edukacja polonistyczna
1. Zapoznaj się z tekstem str. 44. Odpowiedz na pytania:

Jakie zwierzęta widzi chłopiec leżący na łące?
Jak się czuje w stosunku do obserwowanych zwierząt? Dlaczego?
Co robią mrówka, biedronka, pająk i dżdżownica?

2. Wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 42-43, wpisz w liniatury nazwy części rośliny, policz 
sylaby, głoski i litery w wyrazach, wpisz nazwy kolorów w odpowiednie miejsca, rysuj po 
śladzie.

Zadanie dla chętnych
Naucz się wiersza na pamięć M. Strzałkowskiej pt. "Ogród kwiatowy pana van Gogha". Podręcznik
str. 45.

Edukacja matematyczna – przypomnienie nazw miesiąca.
1. Wymień nazwy miesięcy. Ile ich jest?
2. W którym miesiącu masz urodziny?
3. Jaki miesiąc mamy teraz?
4. Wykonaj zadania w ćwiczeniach str. 42-44, zaznacz na obrazku odpowiednimi kolorami 

nazwy miesięcy, w których trwa rok szkolny, i w których są wakacje, umieść nalepki z 
nazwami miesięcy, wykonaj obliczenia kalendarzowe, pokolorój wzór, ponumeruj kartki z 
nazwami miesięcy we właściwej kolejności.

Zadanie dla chętnych
Spróbuj ułożyć trzy zadania tekstowe na obliczenia kalendarzowe.

Wychowanie fizyczne
Witam ! Dzisiaj będziemy mieli do czynienia z ćwiczeniami mającymi na celu poprawienie naszej 
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skoczności. Ćwiczenia momentami są trudne, ale jak zawsze skupiamy się nad poprawnością 
wykonania ćwiczenia a nie ilości powtórzeń. Jeśli ktoś może wykonuje pełną serię ćwiczeń,jeśli 
nie, proszę próbować zrobić połowę. Jeżeli uznacie że któregoś ćwiczenia nie jesteście w stanie 
wykonać, proszę opuścić to ćwiczenie. 
Życzę miłej zabawy.
https://www.youtube.com/watch?v=2oBt8IonrrY

Religia
Dzień Mamy
https://view.genial.ly/5eb5aa59c6ddfc0d172add6a/interactive-content-wyrazam-milosc-dla-mojej-
mamy

Miłego dnia życzę
Patrycja Rosa
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