
Czwartek 07.05.2020

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Ostatnio dowiedzieliście się wiele o wodzie.
Dlatego w dniu dzisiejszym Rozwiąż zagadki , zapisz rozwiązanie ,wykonaj
małą ilustrację przy każdej zagadce.

1. Gdy go długo nie ma
Wszyscy narzekamy,
a gdy przyjdzie, pod parasol
przed nim się chowamy. /………………….

2. Zimny, biały z nieba leci,
najbardziej go lubią dzieci.
A gdy słońce mocniej grzeje,
to się woda z niego leje. /…………………….

3. Zwykle się rozlewa, leje,
czasem jak kamień twardnieje.
Bez niej zwierzęta umierają,
a rośliny usychają. ………………..

4. Z czajnika bucha
Wieczko unosi
Uważaj na nią ,
Mama wciąż prosi ……………………

5. Twardy jak skała
Zimny i gładki
Lubisz go bardzo choć jak upadniesz
jest na nim twardo ……………………

6. Spadają nieba białe kuleczki
Topią się szybko lodu baryłeczki……………

Przysposobienie do pracy

Proponuję wam dziś trochę zajęć porządkowych. Każda pani domu lubi mieć czyste
okna. Mama bardzo by się ucieszyła gdybyś pomógł jej w tej czynności.
Myślę, że jeszcze nigdy nie próbowałeś tego robić. Dlatego polecam obejrzenie
filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=8tfqj7fBXwA



Z filmu dowiesz się jakich rzeczy będziesz potrzebować aby rozpocząć pracę. Masz
również pokazane jakie czynności należy wykonywać.
To zabieramy się do pracy-pamiętaj aby był z Tobą ktoś dorosły.
Myślę, że dasz sobie radę a po umyciu okna będziesz z siebie dumny.

Piątek 08.05.2020

1. Przysposobienie do pracy.

Cały tydzień towarzyszy nam tematyka związana z wodą.
I tak też ten tydzień zakończymy.
Zadaniem na dziś jest ręczne wypranie swoich skarpetek.
To nie będzie dla Ciebie trudne zadanie.

 Przygotuj miskę
 Wlej ciepłą wodę



 Wsyp trochę proszku lub wlej płyn do prania
 Wrzuć do miski skarpetki i postaraj się dokładnie je wyprać
 Wykręć skarpetki
 Wylej wodę z miski i nalej czystej
 Wypłucz skarpety i wykręć je.
 Rozwieś je aby wyschły
 Wylej wodę z miski i ją przetrzyj.


