
Poniedziałek 27.04.2020

Funkcjonowanie osobiste i społeczne.

Witajcie już za kilka dni rozpocznie sięmiesiąc maj.
Początek maja jest ściśle związany ze świętami narodowymi.

1 maja- to Święto Pracy- w tym dniu święto swoje obchodzą wszyscy ludzie, którzy chodzą
do pracy i przyczyniają się to tego, że nasze państwo się rozwija;
2 maja- to Święto Flagi- czyli naszych barw narodowych;
3 maja- to Święto Konstytucji 3 Maja- najważniejsze z tych trzech świat; obchodzimy je, aby
upamiętnić, że już setki lat temu byliśmy demokratycznym państwem, które szanowało
wszystkich obywateli. Uchwalona w Polsce Konstytucja była PIERWSZĄ w Europie i DRUGĄ
na świecie!!!- warto o tym pamiętać.
Pamiętajmy, że wszystkie prawa i obowiązki obywateli polskich oraz tych ludzi, którzy nie są
obywatelami polskimi, ale żyją i pracują w naszym kraju- zawarte są w KONSTYTUCJI.
Konstytucja, to najważniejszy dokument, według którego funkcjonuje nasze państwo.

Poniżej znajduje się kartka z kalendarza z miesiącem majem

Zakreśl kolorowym pisakiem dni, o których wcześniej wspomniałam.
Odpowiedz , którym z kolei miesiącem roku jest maj?
Jaki miesiąc w kalendarzu jest przed majem a jaki po miesiącu maju?

Zajęcia rozwijające komunikowanie się.

W ostatnim czasie mogliście często czuć się zestresowani, spięci. Chcemy być spokojni a nie
potrafimy.



Przesyłam Ci adresy dwóch filmów przy , których możesz się zrelaksować.
https://www.youtube.com/watch?v=8unGIurRsXo
https://www.youtube.com/watch?v=D_AwsvnVHDk

Przysposobienie do pracy.

Dziś wykonamy wiosenne drzewo, które będzie mogło stanowić ozdobę Twojego pokoju
1.Na dużej kartce białego papieru wyklej pień i gałęzie drzewa, wykonaj to z kawałków
szarego, pozgniatanego papieru.

1. Polej klejem papierowe gałązki i poprzyklejaj do nich skrawki materiału, krepy lub
kolorowej bibułki

2. Za pomocą farb możesz domalować jeszcze inne elementy (trawa,kwiatki) lub
namalować tło.

https://www.youtube.com/watch?v=8unGIurRsXo
https://www.youtube.com/watch?v=D_AwsvnVHDk


Wtorek 28.04.2020

1.Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Pozostajemy w tematyce patriotycznej-SYMBOLE NARODOWE.

Co to są SYMBOLE NARODOWE? Symbole narodowe- to atrybuty, z którymi kojarzy się
każde państwo. Każde państwo ma swoje symbole narodowe (flaga, godło, hymn), ale inaczej
wyglądają i brzmią; w ten sposób wiemy do kogo należą.
Jakie symbole ma Polska? Czy wiemy? Spróbujmy je wymienić:
FLAGA (barwy: biały i czerwony);

GODŁO: biały orzeł w koronie na czerwonym tle



HYMN: Mazurek Dąbrowskiego pt. „Jeszcze Polska nie zginęła”.

Postaraj się narysować flagę i godło Polski na kartce z bloku rysunkowego.
Jeśli będziesz miał problemy możesz poszukać kolorowanki w internecie.

1. Zajęcia rozwijające komunikowanie się.

Zapraszam Was dzisiaj do wirtualnej wycieczki po Warszawie w ramach naszego
projektu „Porozmawiajmy o Polsce”
1. Wejdź na kanał YouToube
2. Wpisz w wyszukiwarce „Maja zdobywa Warszawę”
3. Obejrzyj film
4. Przypomnij sobie miejsca, które zwiedzaliśmy w czasie pobytu na Zielonej Szkole

5. Opowiedz swoim bliskim o miejscach, które widziałeś i zobaczyłeś na filmie

3,4 Przysposobienie do pracy.

Przesyłam Wam link
https://www.youtube.com/watch?v=xJRi9ykdZP0

Kliknijcie prawym przyciskiem myszki na podany link, następnie kliknijcie na Otwórz
hiperłącze
Temat filmu: „Skąd się bierze mleko”.
Proszę zapoznajcie się z tym filmem, a następnie zróbcie potrawę lub deser z
wykorzystaniem mleka ( nasz ulubiony budyń :), płatki kukurydziane z mlekiem itp.).
Pamiętajcie o zachowaniu ostrożności w obsłudze sprzętu kuchennego. Zróbcie zdjęcie.

https://www.youtube.com/watch?v=xJRi9ykdZP0

