
Lekcja 31.03.2020. 

1.Edukacja polonistyczna.  

 

Temat: Na wiejskim podwórku 

 Posłuchaj nagrania odgłosów zwierząt gospodarskich i   rozpoznaj zwierzęta. 

 https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE 

Proszę przeczytać dzieciom test czytanki na str.60 a następnie dzieci udzielają odpowiedzi 

na pytania:.  

Jakie zwierzęta występują w czytance? 

Co robiły kury? 

 Co robił kogut? 

 Co robiła kobyła Jaśmina?  

Jak  oceniasz bohaterów ? 

(Gęś Gęgula bardzo aktywnie uczestniczyła w podwórkowych awanturach zwierząt, 

dlatego należy poświęcić jej więcej uwagi,) 

Jakie głoski słychać w wyrazie gęś – g, ę, ś. 

Można zabawić się z dziećmi w zabawę, w której czytamy zestaw wyrazów  a dzieci, 

słysząc wyraz z tą głoską, mają np.klasnąć. smok, sala, ślimak, smaczny, ślady, śmigło, 

sarna, środek, suseł, sowa, śmiałek . 

Poznacie dzisiaj Ś, ś- głoskę ś zapisuje się na dwa sposoby  

 (które poznacie na dzisiejszych i następnych zajęciach). 

Czy pamiętacie jakie zwierzę schowało się na widok gęsi Gęguli.?  

- ślimak. 

Pogłoskuj wyraz.  

 Podziel wyraz na sylaby 

Ś to spółgłoska  miękka będziemy ją zaznaczać niebieskim kolorem 

 Powiedz  ile samogłosek i spółgłosek jest w wyrazie ślimak.  

Poćwicz   pisanie spółgłoski miękkiej ś w ćwiczeniach na str.50 oraz wykonaj zadania na 

str. 51. 

Przepisz  do zeszytu wszystkie wyrazy z literą ś z podręcznika str. 50 i naucz się czytać 

czytankę. 

2.Edukacja matematyczna: 

Temat: Liczymy w zakresie 17. 

Zabawa matematyczna : 

Mam 11  Ile brakuje do 16? 

 Ile należy odliczyć, aby zostało 10? 

Mam13, co trzeba zrobić żeby mieć 16?itp. 

Pomyśl ile to będzie: 

Dzieci wycinały koła. Dziewczynki wycięły 10 dużych kół, a chłopcy 6 małych. Ile kół 

wycięły dzieci? Jeśli  dołożę  jeszcze jedno koło. Ile teraz jest kół? 

Liczbę 17 można przedstawić za pomocą patyczków: 1 dziesiątka – 10 patyczków 

związanych gumką i 7 jedności – patyczki luzem. 

Oblicz za pomocą patyczków17 – 7 =; 17 – 10 =; 10 + 6 + 1 =; 17 – 1 =; 10 + 5 + 2 =. 

Wykonaj w zeszycie  zad 2 i 3 z podręcznika. 

W ćwiczeniach na str.31 poćwicz pisanie 17 a następnie wykonaj ćw. 1, 2, 3. 

3.Edukacja muzyczna 

Posłuchaj piosenki  spróbuj zaśpiewać„Maszeruje Wiosna”(na  płycie nr 26.) 

https://www.youtube.com/watch?v=3oE8dF4HPAE

