
Poniedziałek 22.06.2020

1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne.
Wyjrzyj przez okno, rozejrzyj się dobrze i zaobserwuj zmiany jakie zaszły
w przyrodzie w ostatnim czasie.
Opowiedz mamie albo tacie co zaobserwowałeś.
Swoje obserwacje namaluj farbami na kartce papieru.

2. Zajęcia rozwijające komunikowanie się.
Poznań - stolica Wielkopolski
Poszukaj Poznania na mapie, którą znajdziesz w atlasie geograficznym w
domu lub internecie.

Pokoloruj wg wzoru herb Poznania który znajduje się poniżej.



3.Przysposobienie do pracy.

Chłodnik litewski-zupa na upały.



Potrzebne składniki:
- 500 g botwinki z buraczkami
- 500 ml jogurtu naturalnego
- 500 ml zsiadłego mleka
- 1 cebula
- 1 ząbek czosnku
- 1 łyżka masła
- 3 ogórki
- pęczek rzodkiewki, szczypiorku i koperku
- sól, pieprz
- jajko ugotowane na twardo

Obejrzyj film i przygotuj razem z prowadzącym.
https://www.youtube.com/watch?v=zIhym7b0owc

Wtorek 23.06.2020

1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Ćwiczenia kalendarzowe-czerwiec

Czerwiec to miesiąc bardzo ważny dla uczniów rozpoczynają się bowiem
wakacje.
W tym roku koniec roku szkolnego przypada 26 czerwca.
1 czerwca obchodziliśmy Dzień Dziecka.

 Zaznacz w kalendarzu obie te daty
 Napisz ile dni ma czerwiec

https://www.youtube.com/watch?v=zIhym7b0owc


 Który to z kolei miesiąc w roku
 Jaki miesiąc poprzedzał czerwiec
 Jaki miesiąc będzie następny w kalendarzu

2. Zajęcia rozwijające komunikowanie się.

Zbliżają się wakacje więc zapraszam Was dzisiaj na wirtualną wycieczkę po Mazurach
w ramach naszego projektu „Porozmawiajmy o Polsce”
1. Wejdź na kanał YouToube
2. Wpisz w wyszukiwarce adres filmu
https://www.youtube.com/watch?v=vnBG4sQjLsQ
3. Obejrzyj film
4. Opowiedz swoim bliskim o miejscu w którym chciałbyś spędzić wakacje.

https://www.youtube.com/watch?v=vnBG4sQjLsQ


3. Przysposobienie do pracy.

Wykonaj dziś kopertę do wysłania listu.
Będziesz potrzebował:

 Kartkę z bloku rysunkowego
 Nożyczki
 Klej

Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=7_d9AN10Zq8

Postępuj kolejno tak jak na filmie żeby zrobić kopertę
Powodzenia

Środa 24.06.2020
1. Funkcjonowanie w osobiste i społeczne.
Piotr F, Bartek
Napisz 5 kolejnych liczb w każdej linijce
3,4,...............
5,6...............
1,2................
Piotr K, Wiktor
Napisz 5 kolejnych liczb w każdej linijce
12,13................
32,33......................
57,58.............................

https://www.youtube.com/watch?v=7_d9AN10Zq8


77,78.................
55,56.................

2. Przysposobienie do pracy

Poproś mamę o kawałek tkaniny, igłę, nitkę i 3 guziki z czterema dziurkami.
Nawlecz nitkę na igłę i pochwal się mama jak potrafisz przyszyć guzik.
Bądź ostrożny , nie ukłuj się.

Czwartek 25.06.2020

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Od jutra rozpoczynają się wakacje. Na pewno bardzo się cieszycie..
W tym roku nie spotkamy się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego.
Mam nadzieję że spotkamy się we wrześniu a Wy będziecie wypoczęci i
uśmiechnięci.

Pamiętajcie proszę o swoim bezpieczeństwie.
BĄDŹ OSTROŻNY !!!!!!
 WCZASIE KĄPIELI
 WCZASIE JAZDY NA ROWERZ
 WCZASIE WYCIECZEK PO LASACH I GÓRACH



Przysposobienie do pracy

Zróbmy dziś przedwakacyjne porządki w szafce z przyborami szkolnymi.

 Posegreguj pisaki i kredki
Wyrzuć stare, wyschnięte farby
Wyrzuć wyschniętą plastelinę
 Poukładaj kartki bloku rysunkowego i kolorowy papier
 Poukładaj przybory w piórniku i pojemnikach do tego
przeznaczonych

 Pogniecione i zużyte kartki wyrzuć do makulatury.



Piątek 26.06.2020
Przysposobienie do pracy.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020
Pamiętaj o bezpieczeństwie podczas wakacji-przede wszystkim podczas kąpieli
w jeziorze i podczas jazdy na rowerze.
Życzę Wam wesołych, radosnych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.
Do zobaczenia.


