
Jesteśmy tolerancyjni

Zadania do wykonania na dziś 02.06.2020r. poniedziałek:

Witam w nowym tygodniu! Dziś rozwijamy mowę i  myślenie oraz sprawność
fizyczną ! Rozmawiaj z dzieckiem, na podstawie pytań. Niech wypowiada się zdaniami! Wykonuj
polecenia po kolei.

Zadanie 1

Wykonaj gimnastykę buzi i języka (pliki do pobrania-  załącznik1)

Zadanie 2

Rysuj według wskazań drogi dzieci do gospodarstwa agroturystycznego- wycieczka z okazji 
Dnia Dziecka Kp.  Czytam, piszę, liczę s. 92

Zadnie3

Obejrzyj i wysłuchaj krótki film "  O magicznych słowach "

-Czy znasz te słowa?

-Czy pamiętasz o nich i stosujesz je na co dzień?

https://www.youtube.com/watch?v=OgddisJS-RQ

Zadanie 4

Obejrzyj zdjęcia w książce s. 84. Opowiedz jak bawią się dzieci innych ras/ narodowości. 

Zadanie 5

Wysłuchaj piosenki pt. " Jesteśmy dziećmi". Odpowiedz na pytania:

1. Czego pragnie każde dziecko?

2.Czym różnią się od Was dzieci innych ras?

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

Zadanie 6

Zapamiętaj słowa refrenu. Wsłuchaj się i powtórz go kilka razy.



Stań na przeciw mamy lub rodzeństwa i powtarzaj tekst refrenu sylabami uderzając raz w swoje
dłonie raz w dłonie partnera.

Ref. Jesteśmy dziećmi chcemy miłości.

Jesteśmy dziećmi chcemy radości.

Chcemy by często  tulono nas,

i żeby miło płyną nam czas.

Zadanie  7          

Obejrzyj zdjęcia i rysunki  dzieci różnych ras i narodowości i spróbuj wspólnie z rodzicem
nazwać ich pochodzenie (pliki do pobrania- załącznik nr. 2). Odpowiedz na pytania przy pomocy
rodzica.

-Czy znacie dzieci o innym kolorze skóry mieszkające w Polsce?

- Czy wiecie dlaczego mieszkają w Polsce? / często są to dzieci, które uciekły z rodzicami ze
swojego kraju przed wojną i prześladowaniem i chciałyby żyć bezpiecznie w naszym kraju/.

- Czy dzieci o innym kolorze skóry zachowują się inaczej niż wy?

-Czy wszyscy względem nich zachowują się właściwie?

-Czy znacie słowo "tolerancja?"

- Co to oznacza być tolerancyjnym?

Zadanie 8

Połącz w pary chłopca i dziewczynkę tego samego pochodzenia oraz liczbę dzieci z liczbą.
Odszukaj  dziecko określonego pochodzenia(pliki do pobrania- załącznik nr 3, 4)

Zadanie 9

Postępuj zgodnie z poleceniami w Kp. cz.4 s.60 oraz Kp. Czytam, piszę,  liczę s.93

Zadanie 10

Układamy zadania z rozsypanki wyrazowej ( wyprawka - kolejne zdania w kolorach).

Zdania po ułożeniu:



1.Jemy placek z owocami.

2.Mama kupiła Ani Beret.

3.Hubert maluje wielki statek.

4.Hania Biega po zielonej trawie.

5.Z sufitu zwisa żyrandol.

6.Ważka lata nad strumykiem.

Zadanie 11

A teraz wykonaj ćwiczenia gimnastyczne :  " Joga dla dzieci ". Ćwicz  wspólnie z mamą i
filmem . Czy wiesz jakiego pochodzenia są te ćwiczenia? Zapytaj rodzica.

https://www.youtube.com/watch?v=hBFLp08y33Y

Zadanie 12

To zadania dodatkowe dla chętnych.

1.Wysłuchaj - Słuchowisko pt. "Proszę , przepraszam, dziękuję". Opowiedz  co się zdarzyło
chłopcu.

https://www.youtube.com/watch?v=E8auFKZEZro

2. "Matzoo" zadania tekstowe .  Działania na liczbach w zakresie 10.

https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-w-zakresie-10_1_289.html

1. https://drive.google.com/file/d/1_Uda5P-iGL1D0iIcv-Fsd_y6F0TCt26K/view?usp=drivesdk

2. https://drive.google.com/file/d/1_ZDEUlHL3WC0lk4W8LXyHRghajRIoLpr/view?usp=drivesdk

3. https://drive.google.com/file/d/1_Zs1U5_i_-meZ6_VrO_jOC1n22_CLFt7/view?usp=drivesdk

4. https://drive.google.com/file/d/1_nIPMk-j4mUujfN1K5f-puC8q-F_2_mX/view?usp=drivesdk


