
Co zabierzemy na wakacje

Zadania na dziś 23.06.2020r. wtorek:

Zadanie 1.

Najpierw czas na krótką zgrzewkę:

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

Zadanie 2.

Wysłuchaj uważnie wiersza czytanego przez rodzica „Co zabieram na wakacje” B. Formy.

„ Co zabieram na wakacje?

Jadę nad morze
zabieram łopatkę,
wiaderko i koniecznie
z dużym daszkiem czapkę.

Jak będę w górach
z laską i plecakiem
razem z rodzicami
pójdę górskim szlakiem.

Jadę nad jeziora,
sprzęt zabieram cały:
ponton, płetwy, wiosła



oraz okulary.

I odpowiedz na pytanie: Co zabierzemy na wakacje jadąc nad morze, w góry lub nad jezioro/

Naucz się wiersza na pamięć.

Zadanie 3.

Wytnij i przyklej te przedmioty i ubrania, które potrzebujemy zabrać do walizki jadąc na wakacje
nad morze? Pokoloruj (pliki do pobrania - załącznik nr. 1 i 2)

Zadanie 4.

Przeczytaj tekst. Powiedz, co można robić podczas wakacji? Narysuj miejsce, w którym
spędzisz wakacje. Karta pracy cz.4 s. 86.

Zadanie 5.

Wysłuchaj uważnie piosenki „ Bezpieczne wakacje”

https://www.youtube.com/watch?v=W4RHyjQLfCM

Następnie obejrzyj ikonki. Powiedz, jakie to są wakacyjne rady. Rysuj po śladzie rysunku, bez
odrywania kredki od kartki. Karta pracy cz.4 s. 87.

Zadanie 6.

Zabawy patyczkami ( mogą to być klocki lub inne liczmany, na kartce pisze do tego działania)–
ćwiczenia w liczeniu

Dziecko dostaje po 10 patyczków ( klocków) w trzech kolorach.

Układa przed sobą patyczki ( klocki) według kolorów, a pod nimi pisze działanie, które to



ilustruje. Np. Dziecko dostało 6 patyczków niebieskich, 3 patyczki zielone i 1 żółty patyczek
Układa działanie: 6 + 3 + 1= 10.

Potem dziecko odkłada wymienioną liczbę patyczków ( rodzic podaje dziecku ile patyczków ma
odsunąć) i układa działanie.

Do zadań tekstowych dziecko układa działanie np. Mama miała 8 jabłek , 4 jabłka dała babci. Ile
jabłek zostało mamie?

Dziecko układa przed sobą 8 patyczków, 4 odsuwa i układa działanie: 8 – 4 = 4. Następnie
udziela odpowiedzi: Mamie zostały 4 jabłka.

Zadanie 7.

Policz na palcach. Połącz zapisy działań matematycznych z odpowiednimi wynikami wg. wzoru.
Wpisz liczby będących wynikami dodawania i odejmowania. Połącz liczby w pary tak, aby wynik
ich dodawania wynosił 10. Karta pracy cz. 4 s. 84.

Zadanie 8.

Policz patyczki w każdym wzorze. Ułóż z patyczków jeden wybranych wzorów. Następnie weź 10
patyczków i ułóż z nich wzór według własnego pomysłu, narysuj go w ramce. Karta pracy cz. 4 s.
85.

Do jutra :) 


