
Piątek 9.04.2021

„Wynalazki – komputer”

1. ”Wynalazki wokół nas”- zabawa językowa. Rozwiążcie zagadki:

Fotografujesz, muzyki słuchasz, 

Sieć przeszukujesz, nowych gier szukasz,

Wysyłasz teksty, kumpli zabawiasz,

I czasem przez nią jeszcze…rozmawiasz. /komórka/

Tej myszy nikt się nie boi, gdy przy komputerze stoi.

Ta mysz przed nami nie zmyka.

Daje się głaskać i …klika.   /mysz komputerowa/

Gdy się włączy zegar z dźwiękiem, 

Ty go witasz smętnym jękiem.

Bo on zaczął koncert ten,

 by ci nagle przerwać sen.   /budzik/

W białej skrzyni wieczna zima,

Więc się w niej jedzenie trzyma.

Drzwi otworzyć do niej łatwo

Uchyl je – rozbłyśnie światło.  /lodówka/

Dwa fotele i kanapa

Lampa pod sufitem świeci

A w fotelu siedzi tata



I do szkoły wiezie dzieci.  /samochód/

Jeśli udało Wam się rozwiązać zagadki, to teraz wybierzcie sobie trzy 
przedmioty z podanych ( narty, moneta, plastelina, hulajnoga, bilet, 
telewizor, rolki, rakieta, mikroskop, robot, samolot, balon), wymyślcie o 
nich zagadki i zadajcie je komuś z rodziny. 

2. „Dzieci w sieci” – proszę, wysłuchajcie piosenki i zobaczcie trzy krótkie 
filmiki:

https://www.youtube.com/watch?v=4UCzLYDhqtU

https://www.youtube.com/watch?v=-1rkVflmsKA

https://www.youtube.com/watch?v=OSb4xcjeF0s

https://www.youtube.com/watch?v=imLz4TTZ3iw

Porozmawiajcie z Rodzicami o tym, jak bezpiecznie zachowywać się w sieci.

3. Karty Pracy 3, s.32 -33 – przypomnijcie sobie, jak nazywa się litera, 
którą poznaliśmy w tym tygodniu. Przeczytajcie sylaby i wyrazy na 
żółtym polu. Następnie spójrzcie na obrazki poniżej i zastanówcie się w 
których wyrazach głoska „w” jest słyszana  na początku, a w których w 
środku i narysujcie ramki obrazków w odpowiednim kolorze.

         Na następnej stronie przeczytajcie wyrazy na workach, poszukajcie takich 

          samych na środku i połączcie je z odpowiednimi workami.

Przeczytajcie tekst na dole strony i opowiedzcie Rodzicom, czego się z 
niego dowiedzieliście.

4. „Mój komputer” – masażyk. Dziecko siada za plecami Rodzica i robi 
mu masażyk pleców w następujący sposób, mówiąc:

     Swój komputer mam       dziecko naciska obiema dłońmi na plecy Rodzica

     Piszę na nim sam.            uderza każdym palcem osobno naśladując pisanie na                     

                                                        komputerze

      Piszę, piszę,                         To samo drugą ręką

        

https://www.youtube.com/watch?v=4UCzLYDhqtU
https://www.youtube.com/watch?v=imLz4TTZ3iw
https://www.youtube.com/watch?v=OSb4xcjeF0s
https://www.youtube.com/watch?v=-1rkVflmsKA


     Wymazuję                       przeciąga ręką od lewej do prawej i od prawej do lewej

    

      I od nowa wystukuję            uderza wszystkimi palcami obu rąk

      Napisałem wierszyk cały       robi pętelki obiema rękami z góry pleców do dołu

       Pisarz ze mnie doskonały.    Kładzie dłonie na ramionach Rodzica i lekko naciska

Teraz następuje zmiana – Rodzic robi masażyk dziecku.

4.Praca z „Czytam i piszę”, s.52 – wyszukajcie wszystkie litery w, W  

w tekście u góry strony i otoczcie je pętlami w kolorze niebieskim.

Poniżej odszyfrujcie hasło do komputera, zapiszcie je i odczytajcie. Zapisując 
zwróćcie uwagę na to, w których liniach powinny być umieszczone 
poszczególne litery.

Następnie przeczytajcie tekst na dole strony, przyjrzyjcie się obrazkowi i 
opowiedzcie o tym wynalazku.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych:

https://www.youtube.com/watch?v=UjPLYG5a0_g

https://www.youtube.com/watch?v=UjPLYG5a0_g

