
Witamy  Was  kochane  dzieci  oraz  Rodziców  bardzo  ciepło  
i wiosennie  Mamy nadzieje, że weekend minął Wam bardzo radośnie 
Przez  ostatnie  tygodnie  rozmawialiśmy  o  wiośnie,  powrotach  ptaków,
miejscach  z  nią  związanych.  W  tym  tygodniu  zmieniamy  tematykę,  
a brzmi ona  „Dbamy o przyrodę”. Jak się pewnie domyślacie dotyczyć
będzie ona ekologii, naszej planety Ziemi. Zaczynamy

20.04.2020 r. (poniedziałek)

Na początek  prosimy byście przeczytali list od… planety Ziemi 
Na pewno nie raz podróżowaliście w  jej różne zakątki i widzieliście czy
ludzie o nią dbają czy też nie Pomyślcie, dlaczego musimy dbać o nasza
planetę??  czy wszyscy (dorośli i dzieci) są przyjaciółmi Ziemi, przyrody??
( nie zrywa kwiatów, nie łamie drzew, oszczędza wodę, elektryczność itp.)

 



Zapraszamy  Was  kochani  na  zabawę  dramową  „My
drzewa”. 

Dzieci udają, że są drzewami. Rodzic opowiada, co działo się  
z lasem, drzewami, a dzieci wcielają się w role drzew i uzewnętrzniają
stany emocjonalne w zależności od kolejnych zdarzeń opisywanych
przez Rodzica.

Dawno temu lasy były czyste,  pełne ptaków i innych zwierząt.
Drzewa  były  szczęśliwe,  wesoło  się  uśmiechały,  słuchając  śpiewu
ptaków siedzących na ich gałęziach.  Mijały lata, powoli zachodziły
zmiany – wycinki, bezmyślne niszczenie drzew. 

Zaczęło to złościć drzewa. A gdy na dodatek pojawiły się śmieci,
które ludzie wywozili do lasu – drzewa wystraszyły się, co się z nimi
stanie. Czy zginą w tych górach śmieci? Czy uschną? Dzisiaj smutno
patrzą na to, co się dzieje. Może dzieci im pomogą? Jak myślicie??

Czy umiecie powiedzieć Co to jest las?

Spróbujcie podać skojarzenia z tym słowem np.  Las to… dom
ptaków i zwierząt. (wymyślcie jak najwięcej zdań). 

A czy pamiętacie jak należy się w nim zachowywać i dlaczego?? 



Na  koniec  tej  części  zajęć  wykonajcie  kartę  pracy  cz.4  str.12-13
(starsze dzieci) i cz.2 str.18 (młodsze dzieci)







Przyszedł  czas  na  drugą  część  naszych  zajęć  -  poznanie  nowej
litery alfabetu h jak hamak 

Prosimy Was teraz kochane dzieci byście podzieliły to słowo  
na głoski (5-6latki) i sylaby (4latki). Policzcie, ile w tym słowie jest
sylab,  a  ile  głosek,  następnie  podajcie  przykłady  innych  słów,  
w  których  głoskę  h  słychać  na  początku  wyrazu  (herbata,  hotel,
hak…) oraz w środku wyrazu (juhas, bohater…).



Prosimy,  abyście  ułożyły  tyle  białych  kartoników,  ile  sylab
słyszycie  w  słowie  hamak,  wymieniając  je  głośno,  następnie  tyle
kartoników, ile jest głosek, wymieniając je głośno oraz dotykając ich
kolejno. 

To samo zróbcie z słowem Helenka - jest to imię dziewczynki,
dlatego  piszemy  je  z  wielkiej  litery!  (dzielimy  na  sylaby  i  głoski
używając  białych  kartoników).  Pod  gotowymi  schematami  słów
zaznaczamy miejsca samogłosek i spółgłosek używając niebieskich  
i czerwonych kartoników. 

Na koniec kochani o wykonajcie karty pracy (70-73 –litery i cyfry).
Powodzenia!!!











Oczywiście,  poniżej,  już  tradycyjnie  propozycje  kart  
od  nauczyciela  wspomagającego  oraz  dla  młodszych  dzieci,  
jak również dla starszych przygotowujących się do nauki w szkole 

Oczywiście zapraszamy do pochwalenia się swoimi wytworami,
wysyłając zdjęcia na e-mail grypowy  

Pięknego dnia życzymy, uścisków moc!! 













Zapraszamy Was do wykonania pracy plastycznej „Nasza zielona 
planeta Ziemia”












