Temat 37 ( 21 maja): Niedźwiadek Zdziś.
Cel i opis zajęć:
Poznasz przygodę Niedźwiadka Zdzisia.
Wyszukasz w tekście wszystkie wyrazy z „dź” oraz „dzi”.
Wykonasz eksperymenty z wodą.
Przygotujesz według własnego pomysłu rozgrzewkę.

Zadania do wykonania :
1. Wysłuchaj lub samodzielnie przeczytaj tekst w Kartach ćwiczeń s. 83.
Jest to historyjka ułożona przez wnuczki oraz dziadka.
Link - https://sp2gkmy.sharepoint.com/:u:/g/personal/karolina_nowacka_sp2gk_onmicrosoft_com/EWLHUXMCG
EBDu1pSYUdm_7MB37ERiAdDEOYde2jqBVEjoQ?e=CdXHfV

Następnie odpowiedz ustnie na pytania:
- Jak nazywał się niedźwiedź?
- Do kogo należał Zdziś?
- Po co Zdziś się wspinał do dziupli?
- Do kogo należała dziupla?
- Na co spadł Zdziś?
2. W tekście o Niedźwiedziu Zdzisiu Karty ćwiczeń s. 83 podkreśl na zielono
wszystkie wyrazy z „dź”, a na niebiesko z „dzi”. Których wyrazów jest więcej?
3. Wybierz po 2 wyrazy z „dź” i „dzi” i ułóż z nimi zdania. Zapisz je w zeszycie.
4. Czas na matematykę. Wykonaj eksperymenty z wodą.
Sprawdź, które przedmioty toną, a które pływają.


Przygotuj miskę, wlej do niej wodę. Sprawdź jej właściwości, bawiąc się: przelewaj
między palcami, wzburzaj ją, przechylaj miskę i sprawdzaj, co dzieje się z wodą,
próbują wywołać fale itp.



Przygotuj: korek, kamyk, piórko, monetę, klocek drewniany, klocek plastikowy.
Wrzucając te przedmioty kolejno do miski z wodą, sprawdzaj, które z nich toną, które
unoszą się na powierzchni wody.

W jaki sposób odmierzamy wodę opowie Ci Myszka https://www.youtube.com/watch?v=1P2r5XnaXtU

5. Praca do sprawdzenia: nagraj z pomocą rodziców kilka ćwiczeń gimnastycznych
jako swoją propozycję rozgrzewki sportowej, jeśli nie chcesz nagrywać ćwiczeń
możesz je zapisać i przesłać swojej pani do 25.05.2020r.
Obowiązkowa praca do sprawdzenia przez nauczyciela: Do 25 maja prześlij propozycję
rozgrzewki sportowej, w formie nagrania lub spisanej listy ćwiczeń.
Materiały: Karty ćwiczeń cz. 5, zeszyt, filmik, woda, miska, korek, kamyk, piórko, klocki.
Zadania rozszerzające ( dla chętnych):
„Poćwicz z Noni” – wykonaj ćwiczenia z Podręcznika s. 28. Spróbuj ułożyć Swoja
historyjkę i zapisz ją w zeszycie.
Wskazówka! Historyjka jest formą opowiadania. Musi mieć wstęp, czyli początek. Następnie
rozwinięcie, czyli najważniejsze wydarzenie. A potem zakończenie, czyli jak się, np. dana
przygoda skończyła. Historyjki są krótkie, mają zaledwie kilka zdań.
Wstęp do historyjki już masz. Trzeba teraz napisać rozwinięcie i zakończenie.

