
Witajcie kochani w ten piękny, można powiedzieć letni, dzień
Przez  cały  tydzień  będziemy  rozmawiali  o  naszej  miejscowości  
i regionie,  czyli o … Piotrkowie Trybunalskim i powiecie. Wczoraj
oglądaliście obrazki z charakterystycznymi miejscami naszego miasta.
Ciekawe jesteśmy czy pamiętacie, jakie to były miejsca?

28.04.2020 r. (wtorek)

Dziś  chciałybyśmy Wam pokazać  miejsca,  które   zapewne znacie  
i odwiedzacie z rodzicami. Spójrzcie na obrazki i powiedzcie co one
przedstawiają. A może znacie inne miejsca naszego regionu, w które
jeździcie, opowiedzcie co ciekawego można tam zobaczyć bądź robić?

  Nowoczesna Mediateka

Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego,
w którym znajduje się planetarium



 Dworzec Kolejowy PKP

  

Park Miejski im. J. Poniatowskiego

                                             Podklasztorze w Sulejowie



      Stadnina koni w Bogusławicach

Bąkowa Góra – ruiny zamku

 Witów



Teraz  zapraszamy  Was  na  wykonanie  karty  pracy  cz.4  str.21  -  rysowanie
pośladzie  oraz  określenie,  który  rysunek  kojarzy  się  z  otoczeniem  dziecka
Natomiast młodsze cz.2 str.42, miłej pracy





Przyszedł  czas  na  trochę  matematyki  -  poćwiczymy  sobie
dodawanie i odejmowanie w zakresie 10. Jest to zabawa z kostkami. 

Dwa zestawy dużych kostek. W pierwszym zestawie –przeznaczonym
do dodawania –kostki mają zaklejone sześć kropek, puste pole będzie
liczone  jako  zero.  W  drugim  zestawie  –  przeznaczonym  do
odejmowania – jedna kostka jest bez zmian, a druga ma kropek: sześć,
siedem, osiem, dziewięć i dwa razy po dziesięć.

Dodawanie z użyciem kostek
Dziecko  rzuca  kolejno  dwiema  kostkami z  pierwszego  zestawu.  
Po wyrzuceniu liczy oczka. Podaje wynik, uzasadniając go np.5 i 4 to
9 (pięć dodać cztery to dziewięć) Starsze dzieci zapisują odpowiednie
działanie i je odczytują 5+4=9

Odejmowanie z użyciem kostek
Dziecko kolejno rzuca kostkami. Najpierw tą z większą liczbą oczek,
a potem tą drugą. Liczą oczka wyrzucone na pierwszej, a potem – na
drugiej kostce. Od liczby kropek z pierwszej kostki odejmuje liczbę
kropek z drugiej kostki. Podaje wynik, uzasadniając go 10 odjąć 6 to
4. (ćwiczenie to można zrobić na liczmanach, gdyby kostki były za
trudne). Starsze dzieci natomiast układają odpowiednie działanie i je
odczytują 10 – 6 =4

Jest  to  trudne  zajęcie,  ale  wierzymy  mocno  że  super  sobie
poradzicie

Na  drugą  część  naszych  zajęć  zapraszamy  do  wysłuchania
legendy dotyczącej naszego grodu piotrkowskiego. A wiecie czym jest
legenda? To forma opowiadania, która informuje o powstaniu jakiegoś
miasta  lub  państwa.  Zawiera  zdarzenia  historyczne,  czyli  bardzo
dawne.  Najczęściej  występuje  w  niej  jakiś  bohater  lub  rycerz..  Na
początku przekazywana ustnie, następnie zapisywana.

Będzie  to  piotrkowska  legenda  „O  zatopionej  wsi”-   posłuchajcie
rodziców,a potem 





Na  koniec  jak  zawsze  garść  propozycji  kart  dla  dzieci  starszych  
i  młodszych  oraz  nauczyciela  wspomagającego,  życzymy  owocnej
zabawy  
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Spróbuj narysować samodzielnie wg instrukcji, pokoloruj zamek 




