
Moja mamusia

Zadania do wykonania 25.05.2020r. poniedziałek:

Witam w nowym tygodniu i zapraszamy do wspólnej zabawy !!

Zadanie 1

Wysłuchaj piosenki i odpowiedz na pytania o swojej mamie:

https://www.youtube.com/watch?v=18OLc-h_FhI

- O kim była piosenka?

-Czy Twoja mama jest taka sama?

Zadanie 2

A teraz wysłuchaj wiersza!  Poproś mamę o przeczytanie lub zrób to sam/a!!

Tatę wielkiego rysować trzeba ,

Choćbyś rysować miał cały dzień.

Niech jak szczyt gór sięga do nieba,

niech jak dąb rzuca ogromny cień.

Tata podobny jest do olbrzyma,

co na ramionach cały dom trzyma,



A że jest droższy Ci od skarbu ,

namaluj tatę złotą farbą

Zadanie 3

Naucz się na pamięć rymowanki z dołu strony i wykonaj polecenia z Karty  pracy cz. 4 str. 50

Zadanie 4

Odpowiedz na pytania . Wykonaj Kartę pracy - Czytam piszę liczę str.90

Ułóż z liter zdanie : Dla mojej mamusi ! (litery w załączniku: nr 1- plik do pobrania)

Naklej pod rymowanką z bukietem na pomarańczowym pasku w karcie pracy.

- Czyje święto obchodzimy 26.05.2020r.

-Za ile dni obchodzimy to święto?

- Co mają dzieci dla mamusi według słów rymowanki .

Zadanie 5

Przeczytaj dialog poproś do wspólnej zabawy  mamę lub tatę. Wykonaj Kartę pracy - Czytam
piszę liczę str.91

Zadanie 6

Obejrzyj zdjęcia prezentacji. Nazwij zawody, które przedstawiają . Odpowiedz na pytania pod
linkiem.

https://www.facebook.com/Rinconcitodeprescolar/photos/pcb.1428707723997152
/1428706603997264/?type=3&theater

- wymień imię i nazwisko Twojej mamy i Twojego taty

-zapytaj i zapamiętaj ile lat ma mama a ile tata?

-jaki zawód wykonuje mama  i jaki tata?

-co lubi robić mama a co tata ?

-  czego nie lubi robić mama a czego tata  ?



Zadanie 7

Wykonaj polecenia zawarte w  Karcie pracy cz.4, s. 51.

Zadanie 8

A teraz rozwijamy nasza sprawność fizyczną. Wykonaj ćwiczenia gimnastyczne. Zaproś do nich
mamę lub tatę.

Zadanie 9

Zadanie dla chętnych. Ćwiczymy czytanie (plik do pobrania- załącznik nr2).

Pliki do pobrania

https://www.youtube.com/watch?v=OcOlysQ7HZE

https://drive.google.com/file/d/1VweeLjqSaZjCq4nqPXIaKlbPMjFhfyen/view?usp=drivesdk

https://drive.google.com/file/d/1VcAE_1BTJSOZi5T8D4Agg_oOybnfm18E/view?usp=drivesdk


