Wtorek, 6.04.2021r

Witajcie kochani po świętach.
Czas świąt minął szybko i chod chciałoby się powiedzied miło, że znów się widzimy, to jeszcze
musimy chwilkę pobawid się przed ekranami. Miejmy jednak nadzieję, że ten czas upłynie
Wam miło i szybko.
Kochani dziś zaczynamy nowy temat

tygodnia „Mój dom”, zaś dzisiejszy temat to

„Dom , w którym mieszkam”
Aktywności na dziś: językowa i plastyczna
Cele:
- przypomnienie nazw i wyglądu różnych domów
- utrwalenie znajomości swojego adresu zamieszkania
- nauka wiersza
- dwiczenia sprawności manualnej

Zaczynajmy!
1.Zapraszam do zabawy na powitanie „Gimnastyka rączek”. Rozgrzejcie
swoje rączki paluszki, ponieważ za chwilkę się Wam przydadzą
https://www.youtube.com/watch?v=cdLltUIgcr4

2.Na początek mam dla Was zagadkę, jej odpowiedź będzie tematem
dzisiejszych rozmów.
Ma ściany, podłogi, okna i drzwi,
A w nim mieszkasz ty

/dom/

Tak, bardzo dobrze to dom. Co jeszcze oprócz ścian, podłogi, okien i drzwi ma dom?

Wysłuchajcie wiersza „Mój dom” D. Kossakowskiej.
Każdy człowiek ma swój dom.
Może byd mały lub duży.
Takie miejsce, do którego,
Chętnie wracamy z podróży.
W moim domu jest wesoło,
Wszyscy sobie pomagamy.
Gdy jest problem to idziemy ,
Do taty, babci lub mamy.
I jak byd dobrym człowiekiem
Każdego dnia się uczymy.
A gdy będziemy dorośli,
Wiele dobrego zrobimy.
Ja kocham mój dom rodzinny
I kocham ojczyzną moją.
W Polsce chcę mieszkad, pracowad
I oddad jej przyszłośd swoją.

Porozmawiajcie z rodzicem na temat wiersza i na temat waszego domu, pamiętajcie,
mówcie całym zdaniem:
- Czy każdy z nas ma swój dom?
- Kto mieszka w Twoim domu?
- Dlaczego dom jest ważnym miejscem?
- Co trzeba robid, żeby czud się w domu dobrze?
- Czy wszystkie domy są takie same?
- Jak jest w Twoim domu i czego się tam uczysz?

- Czy Polska też jest naszym domem?
- Czy znasz swój adres zamieszkania?
- Czy każdemu można mówid, gdzie się mieszka?

3. „Znamy nazwy domów” – spróbujcie dopasowad nazwy domów do
ilustracji.

wieżowiec
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Domy
szeregowe
Przyjrzyj się ilustracjom i powiedz, w jakim domu mieszkasz Ty?

4. Zabawa językowa. Dokoocz zdania:
- Mój dom jest…
- Kiedy jestem w domu czuję się……
- Lubię, gdy w moim domu…..
- Chciałbym, aby mój dom….
- W moim domu najbardziej lubię…….

5. „Jaki to element domu?” – zabawa plastyczno – techniczna.
Kochani poniżej znajdziecie 4 figury geometryczne (kwadrat, koła, prostokąt i trójkąt). Jeśli
macie możliwośd wydrukujcie je sobie, pokolorujcie i wytnijcie nożyczkami. Jeśli nie macie
możliwości wydrukowania to namalujcie te figury na kartce i wytnijcie je.
Zastanówcie się jaki element domu może byd przedstawiony z pomocą kwadratu (okna,
ściana domu), jaki za pomocą kół (okna), jaki za pomocą trójkąta (dach) i prostokąta (drzwi)?
Następnie przyklejcie te figury tak, by powstał dom i dorysujcie wokół niego drzewa, plac
zabaw, ogród z kwiatami, budę dla pieska, słoneczko, lub cokolwiek co może kojarzyd Wam
się z domem.
Wszystkie figury, jak i przykładowy obraz domku znajdziecie na koocu scenariusza.

Powodzenia

6. Karty pracy na dziś:
Kochani, ponieważ dziś jest wtorek, a poniedziałek był wolny musimy nadrobid to, co nas
ominęło. Dziś są 4 karty pracy, rozłóżcie je sobie na cały dzieo, tak byście się zmęczyli.
- karta pracy strona 67 – piszcie ołówkiem po znakach rozpoczynając od kropek, a
następnie kreślcie je samodzielnie. Narysujcie kredką po przerywanych liniach, pokolorujcie
rysunek, a na dole strony narysujcie swój dom. Na zakooczenie podaj swój adres
zamieszkania.
- karta pracy strona 61 – pomóżcie Robobotowi odszukad właściwą drogę do jego kolegi,
który mieszka w bloku na najwyższym piętrze. Następnie udzielcie odpowiedzi na pytania. Na
zakooczenie połączcie ze sobą odpowiednie klucze i kłódki oraz budowle i klocki, z których je
wykonano.
- karta pracy strona 65 – posłuchajcie słów czytanych przez rodzica i połączcie wyrazy z
odpowiednimi pomieszczeniami w domu. Znajdżcie 10 różnic pomiędzy obrazkami.
- karta pracy strona 60 – otoczcie pętlą dom, który jest podobny do tego, w którym Wy
mieszkacie. Postarajcie się samodzielnie przeczytad zdania w ramkach i poszukajcie domu do
których one pasują. W pustych polach narysujcie odpowiednie figury geometryczne.
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