
Witaj w ostatnim tygodniu przed Świętami Wielkanocnymi.
Oto zadania na nadchodzące dni.

Poniedziałek 06.04.2020

1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne.
Obejrzyj dziś film( strona do filmu podana jest niżej) , który opowiada o tradycjach
Świąt Wielkanocnych. Porozmawiaj później z rodzicami , czy wszystkie te tradycje
pielęgnowane są w Waszym domu.
https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU

2.Zajęcia rozwijające komunikowanie się.
Tradycja składania sobie życzeń z różnych okazji (urodziny , imieniny ,
święta ,jubileusze itp.)

Jakie znasz formy składania życzeń?
Jakie życzenia wolisz przyjmować : składane osobiście, wypisane na kartce i przesłane

pocztą, telefoniczne, sms, pocztą elektroniczną?

3,4,5,6 Przysposobienie do pracy.

W związku z nadchodzącymi świętami musimy poczynić pewne przygotowania.
Nie ma świąt bez pisanek.
Robisz je co roku, w szkole i w domu. Na pewno masz wiele pomysłów. Ja podeślę Ci kilka
moich, może też się spodobają.

https://www.youtube.com/watch?v=nDlJVu4rXrU


Wtorek 08.07.2020

1. Funkcjonowanie osobiste i społeczne
Rozwijane mowy- odpowiedzi na pytania.Wspólne opowiadanie treści ilustracji.

Spróbuj odpowiedzieć na pytania:
1. Jakie święta się zbliżają?
2. W jakim ceku chodzimy w Wielką sobotę do kościoła?
3. W czym niesiemy święconkę?
4. Jakie potrawy wkładamy do koszyczka?
5. Jak nazywamy jajka , które ozdabiamy do święconki?



2. Zajęcia rozwijające komunikowanie się.
Omawialiśmy ostatnio formy i sposoby składania życzeń z różnych okazji.
Proszę wykonaj kartkę z życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych. Liczę na na Twoją
pomysłowość. Zrób zdjęcie kartki telefonem i prześlij mi albo pokażesz mi przy okazji.

3,4 Przysposobienie do pracy.
Bądź dziś pomocnikiem swojej mamy i pomóż umyć lodówkę przed świętami.
Wyjmij wszystkie produkty , które znajdują się na półkach.
Przetrzyj je wilgotną szmatką.
Wyjmij przy pomocy kogoś dorosłego półki z lodówki.
Umyj je wodą z płynem i wytrzyj do sucha.
Włóż półki do lodówki i ustaw na nich wyjęte produkty.
Wyjmij szuflady na warzywa, opróżnij je, umyj i wytrzyj do sucha.
Włóż warzywa do szuflad i wsuń je do lodówki.
Obmyj wodą z płynem zewnętrzną część lodówki.
Na pewno bardzo pomogłeś mamie.
Brawo!

Środa 08.04.2020

1. Funkcjonowanie w osobiste i społeczne.
https://www.youtube.com/watch?v=1z5tf_M0M20
Na tej stronie możecie obejrzeć film, który pozwoli Ci zobaczyć jakie tradycje związane z
Wielkanocą , obchodzone są innych regionach naszego kraju.
Czy zauważyłeś jakieś różnice?
Porozmawiaj o tym z dziadkami i rodzicami. Może oni opowiedzą Ci o jeszcze innych
tradycjach, o których nie wiedzieliśmy.
2,3,4. Przysposobienie do pracy
Coraz bliżej świąt. Czas na przygotowanie potrawy wielkanocnej.
Myślę , że dobrym pomysłem będzie babka wielkanocna.
Poniżej podaję adres strony, która pomoże upiec ci pyszną babkę.
https://www.youtube.com/watch?v=Cv7VVygRG-U

1. Obejrzyj cały film.

https://www.youtube.com/watch?v=1z5tf_M0M20
https://www.youtube.com/watch?v=Cv7VVygRG-U


2. Wypisz samodzielnie lub z pomocą kogoś z domowników wszystkie składniki potrzebne
do upieczenia babki.
3. Uszykuj sobie składniki i ułóż na stole.
4. Włącz jeszcze raz film i postępuj wg. instrukcji.
5. Po upieczeniu poproś kogoś dorosłego w wyjęcie babki z pieca.
Jestem pewna , że wszystko się udało i wyszło ciast palce lizać.

Na nadchodzące święta życzę Tobie i Twoim najbliższym radosnych, spokojnych a
przede wszystkim zdrowych świąt.


