
24.04 piątek

O zachowaniu w teatrze

Edukacja matematyczna

Podręcznik edukacja matematyczna str.29. rozwiązanie zadań zapisujemy w 
zeszycie. W zeszycie również robimy rysunek do 29.

Rysujemy dwa razy po 10 patyczków i otaczamy innym kolorem każdą 
dziesiątkę.  Wyjaśniamy dziecku, ze 20 to 2 dziesiątki.

Piszemy 2 linijki liczby 20.

Ćwiczenia matematyczne str. 38 dziecko robi samodzielnie.

Dziecko ćwiczy dodawanie w zakresie 20 z wykorzystaniem podanej strony

https://www.matzoo.pl/klasa1/dopelnianie-do-20_1_557

Edukacja polonistyczno - społeczna

Wprowadzenie zapisu spółgłoski miękkiej ci, Ci

Analiza wzrokowo - słuchowa  (podział na litery, głoski) wyrazów z podręcznika 
str. 69 tych na marginesie oraz w ćwiczeniach do edukacji polonistycznej str.60 
tych pod obrazkami.

Tworzenie sylab według wzoru i ich zapisywanie ćw. 1 str. 60

Czytanie wyrazów z sylabami i ich wskazywanie, ćw. 2 str. 60

Rozwiązanie rebusów, ćw. 3 str. 60

Tworzenie rodziny wyrazów, ćw. 5 str. 61

Czytanie z podziałem na sylaby i całościowe wyrazów znajdujących się na 
prawym marginesie w podręczniku str. 69. Wskazywanie sylab z ci, - ustalenie, 
że po ci w tych wyrazach zawsze występuje samogłoska.

Wyszukiwanie w tekście str. 69 i czytanie wyrazów z głoską miękką ci przed 
samogłoską.

https://www.matzoo.pl/klasa1/dopelnianie-do-20_1_557


Idziemy do teatru

Dziecko słucha opowiadanie "Czyste ubranie"

Kuba i Buba są, jak wiadomo, prawie identyczni, jednak co jakiś czas ujawniają 
sie między nimi różnice. Na przykład Buba uwielbia się stroić, a Kuba nie 
bardzo. Przed wyjściem do teatru Kuba po prostu otworzył szafę i bez zbędnych
ceregieli przebrał się w to, co mu wpadło w ręce, tymczasem Buba latała po 
całym domu, przymierzając masę fatałaszków. Efekt był łatwy do przewidzenia -
kłótnia.                                                                                                                                 
Jak ty wyglądasz?! - krzyknęła Buba na widok Kuby.                                                   
- Mamo, on idzie do teatru w normalnym ubraniu!                                                    
- A w jakim mam iść?!       - zdenerwował się Kuba.                                                     
- W nienormalnym?!                                                                                                          
Mama zmierzyła ich wzrokiem od stóp do głów, a potem westchnęła ciężko.  - 
Buba skąd wzięłaś tę sukienkę? -  zapytała.                                                                  
Buba lekko zmieszana zerknęła w lustro.                                                                       
- Z łazienki ...... bąknęła.                                                                                                    
- Jak to z łazienki? - zdziwiła się mama.                                                                          
- Z kosza na brudy.... -  wyznała Buba.                                                                            
Kuba ryknął śmiechem.                                                                                                     
- No co?! - zdenerwowała się Buba.  - To moja najlepsza sukienka!                         
- Ale brudna! - powiedziała mama.  - Myślisz, że wyglądasz elegancko z tymi 
plamami po soku?                                                                                                              
- To co mam nałożyć?! - naburmuszyła się Buba.                                                         
Mama podeszła do szafy i wyjęła parę ubrań.                                                              
- A choćby to   -      powiedziała.     - Przecież to zupełnie normalne ubrania! - 
krzyknęła Buba.                                                                                                                  
- Za to czyste! - oświadczyła mama.  Zwykłe, czyste ubranie wygląda dużo lepiej,
niż najbardziej nawet eleganckie, ale przybrudzone...  Zapamiętaj to sobie!

Omówienie zachowań Kuby i Buby.

Rozmowa na temat zachowania się w teatrze.

Jak należy się ubrać do teatru?                                                                                        
Co można zabrać ze sobą wybierając się do teatru?                                                    
Dlaczego nie zabieramy jedzenia i picia?                                                                       



Co zrobić z tymi rzeczami, jeżeli już zabierzemy je na przedstawienie?                   
Co robimy, gdy usłyszymy trzeci dzwonek?                                                                   
Jak zachowujemy się podczas spektaklu? Co robimy, gdy kończy się 
przedstawienie?

Rodzic czyta dziecku zdania , a dziecko mówi czy to prawda. czy fałsz.

Do teatru ubieramy się w dresy.                                                                                     
Do teatru ubieramy się schludnie i odświętnie.                                                            
W teatrze możemy jeść i pić.                                                                                          
Podczas spektaklu możemy porozmawiać z sąsiadem.                                               
Gdy coś się nam spodoba możemy krzyczeć, wstawać z miejsca i machać do 
aktorów.                                                                                                                               
Grę aktorów nagradzamy brawami.                                                                               
Gdy usłyszymy dzwonek, staramy się jak najszybciej zająć swoje miejsce. 
Okrycia wierzchnie i większe torby zostawiamy w szatni. Podczas spektaklu nie 
kręcimy się i nie wychodzimy.

Robimy ćw. 4 str. 61

Zadanie

Ćwiczenia do kaligrafii matematycznej str. 25 dwie ostatnie linijki oraz str. 26 
dwa pierwsze słupki.

Kaligrafia polonistyczna str. 49 ,  - 6 linijek związanych z ci.


