
Torcik dla rodziców

Zadania do wykonania 28.05.2020r. czwartek:

Zadanie 1.

Wysłuchaj wiersza „ Dobra wróżka” W. Chotomskiej.

Dobra wróżka

Jeszcze śpi cały dom,

tata śpi, dzieci śpią.

Jeszcze sen nie chce wyjść

z ciepłej kołdry,

a tu już pachnie chleb,

a tu już mleko jest,

dobra wróżka powiedziała nam:

- Dzień dobry!

Mamo, mamo, dobra wróżko,

Coś powiemy ci na uszko:



- Wróżysz nam dobre dni,

Umiesz w śmiech zmienić w łzy,

Ciepłe sny niesiesz nam do poduszki,

w oczach masz słońca blask

i od burz chronisz nas.

Nawet w bajkach nikt nie znajdzie

lepszej wróżki!

Zadanie 2.

Odpowiedz na pytania:

- Co robi mama rano, gdy jeszcze wszyscy śpią?

- Dlaczego mama to wróżka?

Zadanie 3.

Wykonaj karty pracy cz. 4. str. 56, 57 – dokończ kolorować obrazek bukietu dla mamy oraz
krawaty i muszki dla taty według wzoru, rysuj po śladach liter.

Zadanie 4.

Zatańcz dowolny taniec z rodzicami do piosenki „ Dziękuję mamo, dziękuję tato”

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE

Zadanie 5.



„ Dodaj lub odejmij” – zabawa dydaktyczna. Do tej zabawy potrzebujemy liczmanów – mogą to
być guziki, koraliki, klocki itp.( a może potrafisz liczyć w pamięci sprawdź) wykonaj działania na
liczmanach ( działania można zapisać na kartce z wynikiem)- link poniżej:

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/1c79d19eacb6ef63ce459d30ebdd9be4_
/index.html

Zadanie 6

Wykonaj kartę pracy cz. 4 str. 58 – przeczytaj zdania, zilustruj je. Wpisz odpowiednie liczby w
działaniach matematycznych. Przeczytaj działania. Odpowiedz na pytania z zadań.

Zadanie 7

Wykonaj ćwiczenie w książce str. 83- przeczytaj i odpowiedz na pytania.

Zadanie 8.

Wykonaj torcik dla rodziców według instrukcji zamieszczonej w książce s. 82. Oczywiście musi
ci pomóc w tym osoba dorosła, może być to np. babcia, dziadek, rodzeństwo albo ciocia.

Przygotuj składniki. Pamiętaj o umyciu rąk i założeniu fartuszka. Mam nadzieję, że torcik będzie
pyszny.

Dla wytrwałych:

Gdzie ukryły się głoski? Sprawdź:

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/4fb984bae5477d8f8e7cb2bf0467da09_
/lesson/lesson/index.html

Rozwiąż zadania:

1.  https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/276efe36d4ddfb13488c1c96f9f42c44_/
index.html



2.https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/9bf22f8e33a493cc5130e223b2c783e4_
/index.html

Miłego dnia!


