
23.04 czwartek

Wieczór ciekawych opowieści

Edukacja matematyczna

Obliczenia w zakresie 19

Ćwiczenia matematyczne str. 36 - 37. Ćwiczenia 4, 5, i 6 str. 37 dziecko 
wykonuje samodzielnie, rodzic tylko sprawdza.

Edukacja polonistyczna

Omawiamy z dzieckiem ilustracje (podręcznik edukacja polonistyczna)                 
str. 68-69. 

Oglądamy z dzieckiem bajkę " Szczęśliwa rodzina" .  

https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPA

 Rozmowa na temat - Kiedy powiemy, że rodzina jest szczęśliwa?

Zaplanujmy z dzieckiem rodzinny wieczór. Może to być:

Niech na jeden wieczór kuchnia będzie Wasza! np: wspólne przygotowywanie
posiłku

Wieczór książkowy

A może by tak zorganizować wieczór planszówek?

Przyślijcie mi zdjęcie z takiego wieczoru.

Czytamy dziecku tekst z podręcznika str. 68 - 69. Sprawdzamy rozumienie 
tekstu.                                                                                                                                  
Co robią chłopcy, kiedy tata wyjmuje album ze zdjęciami?                                        
Co wówczas robi mama?                                                                                                  
Jaka jest wtedy pora dnia?                                                                                               
Kto lubi słuchać wieczornych opowieści?                                                                      
Jakie historie wymyślają chłopcy?

https://www.youtube.com/watch?v=58V52JdiwPA


Ponownie bardzo wolno czytamy dziecku pierwszą część tekstu. Gdy dziecko w 
czytanym fragmencie usłyszy nazwy elementów przedstawionych na ilustracji, 
woła ćma i wskazuje właściwy element na ilustracji.

Głoskujemy wyrazy zawierające głoskę ć, dziecko wskazuje miejsca głoski 
miękkiej ć.

Dokładne wybrzmiewanie wyrazów z głoską miękką ć na końcu słów - mówimy 
głośno wyraz dziecko powtarza:  kapeć, maść, płoć , paproć, dość , kość, dać, 
brać, myć, być

Rodzic czyta dziecku opowiadanie o wróbelku, a dziecko przykuca, gdy usłyszy 
wyraz z głoską miękką ć.

Raz wróbelek Ćwir  Ćwirek znalazł okruch chleba. - Ćwir, ćwir, ćwir - zaćwierkał 
radośnie. -  Ćwiartkę tego okruszka dam Elemelkowi, a ćwierć podaruję 
wróbelkowi, który zamieszkuje stary kapeć porzucony za stodołą. Ćwir, ćwir, 
ćwir. Ale się najadłem. Teraz muszę się napić.

Ćwiczenia w pisaniu liter ć, Ć

W zeszycie w linie piszemy 1 linijkę ć i 1 linijkę Ć. Pod spodem przepisujemy 
wyrazy zawierające głoskę ć ( podręcznik str. 68 te z marginesu). Układamy 
zdania z rozsypanki wyrazowej i zapisujemy je w zeszycie. 1. lata, Wokół. ćma. 
lata   2. ręce. myć, Często, należy   3. ćwiczyć, czytanie. Lubię.

Dziecko ćwiczy głośne czytanie.

Robimy w ćwiczeniach polonistycznych ćw. str.59.

Zadanie Ćwiczę czytanie str.68, dla chętnych str. 69

Ćwiczenia do kaligrafii polonistycznej str. 49  -  5  linijek (  z głoską ć).
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