Witajcie dzieciaki!
Już dzisiaj piątek, ostatnie nasze spotkanie w tym tygodniu. No to
zaczynamy ;)
1.Zacznijmy od poznania kilku przysłów związanych z wiejskimi zwierzętami.
Niech mamusia/ tatuś ci je przeczyta, spróbuj je wyjaśnić. Jeśli nie znasz ich
znaczenia nic się nie stanie- podałam je obok.

Gdyby kózka nie skakała, toby nóżki nie złamała! – przysłowie dotyczy sytuacji, gdy
ktoś nie zachował należytej ostrożności i poniósł tego konsekwencje.
Żyć jak pies z kotem – czyli mieć z kimś napiętą sytuację lub żyć w niezgodzie.
Mieć węża w kieszeni – oznacza osobę, która jest skąpa i niechętnie dzieli się pieniędzmi.
Baba z wozu, koniom lżej – dotyczy sytuacji, gdy ktoś lub coś jest dla nas uciążliwe.
Siedzieć jak mysz pod miotłą – zachowywać się tak, aby nie zwrócić na siebie uwagi
i nikomu nie przeszkadzać.
Robota nie zając, nie ucieknie – to po prostu zachęta do odpoczynku.
Zapomniał wół, jak cielęciem był – pouczanie kogoś młodszego, że jego zachowanie jest
nieodpowiednie, mimo że nasze zachowanie w młodości było podobne.
Jajko mądrzejsze od kury – dotyczy sytuacji, gdy młodsza osoba chce być mądrzejsza
od starszej.
Grosz do grosza, a będzie kokosza – jeżeli będziemy na coś cierpliwie odkładać, w
rezultacie będziemy mogli pozwolić sobie na więcej.

Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje – przysłowie poucza nas, że nie zawsze ten,
kto dużo mówi, dużo robi. Możemy też powiedzieć tak o kimś, kto lubi się chwalić, a w
rzeczywistości jego przechwałki nie mają nic wspólnego z prawdą.

Jak widzicie te nasze przysłowia są bardzo mądre.
2. Wczoraj poznawaliśmy do czego tak naprawdę są nam potrzebne zwierzęta na
wsi. Przypomnijcie sobie co nam dają te zwierzątka i rozwiążcie kartę pracy na
stronie 90.

3. No to jeszcze narysujcie po śladzie świnkę ze strony 91.

4. Czas na spotkanie z matematyką. Dzisiaj będziemy odkodowywać ukryte
wyrazy wg podanego szyfru (strona 93). Każdej cyferce odpowiada literka.

Musicie uważnie sprawdzać, żeby się nie pomylić. Jestem pewna, że wam się
uda.

5. Powiedzcie mi czy wiecie kto to jest rolnik i czym się zajmuje? Pewnie,
że wiecie. Rolnik to osoba, która pracuje na roli i w gospodarstwie wiejskim.
Dzięki niemu mamy zboże, warzywa, mleko, jajka itd. Oczywiście w jego pracy
pomagają mu różne sprzęty i narzędzia. Przed wami kolejne karty pracy (s.92
i 94).

Każdy z was może się pobawić w rolnika w domu lub na działce.
Np. wasze uprawy roślin, które założyliście jakiś czas temu (jeśli ktoś tego nie
zrobił zapraszam do wykonania zadania). To wspaniałe uczucie kiedy wyrośnie
nam nasza własna fasolka lub szczypiorek.
6. Pobawcie się w zabawę ruchową: "Sprytny kotek". Mamusia/tatuś przywiąże
długi szalik do dwóch krzeseł, a waszym zadaniem będzie przejście pod nim tak,
aby go nie dotknąć. Jeśli będziecie mieć ochotę mamusia możne przywiązywać
go coraz niżej i niżej Będzie to świetna zabawa i ...gimnastyka!

Zadanie dodatkowe dla chętnych:
Spróbujcie skonstruować własną grę planszową na temat związany ze
zwierzątkami domowymi. Wspólnie wymyślcie zasady gry i jej przebieg. Czego
potrzebujecie? Papier, kredki i pionki, za które mogą posłużyć drobne
przedmioty dostępne w domu. I oczywiście niezbędna będzie Wasza
niesamowita i niczym nieograniczona wyobraźnia
Jutro pojawią się do wykonania dodatkowe zadania związane z naszym projektem „Mały miś
w świecie wielkiej literatury”. Liczę na was, że się nie poddacie i razem dokooczymy nasz szereg
spotkao i zabaw z Lusią.

Pozdrawiam was serdecznie
i życzę miłego wypoczynku przez weekend.
Buziaki śle ciocia Agata

