
Poniedziałek 30.03.2020

Witaj . Mam nadzieję ,że dobrze się czujesz.
To Twoje zadania na dziś

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.
Gdańsk - stolica Pomorza.
Poszukaj Gdańska na mapie, którą znajdziesz w atlasie geograficznym w domu lub
internecie.

Pokoloruj herb Gdańska, który znajduje się poniżej.

3,4,5,6 Przysposobienie do pracy.

Twoje kwiaty na parapecie potrzebują pielęgnacji wiosennej.
1.Przygotuj następujące rzeczy: ceratę do zabezpieczenia stołu, rękawiczki, większą doniczkę
niż ta w której kwiat rósł do tej pory, świeżą ziemię do kwiatów.
2.Wyjmij kwiat ze starej doniczki.
3.Oczyść korzenie
4. Umieść do w nowej doniczce i zasyp ziemią korzenie.
5. Ugnieć mocno ziemię i podlej kwiatka.
6. Postaw go w nasłonecznionym miejscu.
7. Jeśli masz w domu odżywkę do kwiatów, to zastosuj ją.



Wtorek 31.03.2020
1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Jakie znasz przysłowia o wiośnie.
Spytaj rodziców jakie oni znają.
Poszukaj jeszcze innych przysłów
2. Zajęcia rozwijające komunikowanie się.
Przypomnij sobie jakie jeszcze znasz ważne i znane miejscowości na Pomorzu.
Podobnie jak wczoraj poszukaj ich na mapie.
Jeśli,w którejś z nich byłeś to narysuj co zapamiętałeś.
3,4 Przysposobienie do pracy.

Przygotuj dziś galaretkę z owocami.
Poproś mamę o takie produkty : galaretka w proszku, owoce z puszki lub kompotu, śmietana
do ubicia.
Przeczytaj sam lub z pomocą kogoś z domowników jak ugotować galaretkę i zrób to.
W miseczkach ułóż pokrojone owoce.
Zalej owoce wystudzoną galaretką.
Kiedy galaretka stężeje, ubij śmietanę mikserem i udekoruj deser.
Zaproś domowników na podwieczorek.

Środa 01.04.2020
1. Funkcjonowanie w osobiste i społeczne.
Piotr F, Bartek
Napisz liczby o 1 większe od podanych niżej:
2,4,5,10
Napisz liczby o 2 większe od:
3,5,6,8
Piotr K, Wiktor
Napisz liczby o 3 większe od podanych niżej:
2,4,5,10
Napisz liczby o 5 większe od:
3,5,6,8
2,3,4. Przysposobienie do pracy
Poproś mamę o kawałek tkaniny, igłę, nitkę i 3 guziki z dwoma dziurkami.
Nawlecz nitkę na igłę i pochwal się mama jak potrafisz przyszyć guzik.
Bądź ostrożny , nie ukłuj się.

Czwartek 02.04.2020

1,2 Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Piotr F, Bartek
Napisz liczby o 1 mniejsze od podanych niżej:
4,5,7,10
Napisz liczby o 2 mniejsze od:
5,6,8,10
Piotr K, Wiktor
Napisz liczby o 3 mniejsze od podanych niżej:
13,4,8,10
Napisz liczby o 5 większe od:
15,25,8, 6



3,4. 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.

Piątek 03.04.2020
1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Zbliża się weekend , więc wspólnie z domownikami przygotuj listę niezbędnych zakupów.
Zajrzyj do lodówki, spiżarni, szafek z żywnością. Zapisz lub odwzoruj nazwy produktów, które
się skończyły i które niedługo się skończą.
Stwórz listę zakupów, zapisz nazwy i ilości potrzebnych rzeczy.

Miłego weekendu.


