NAUCZANIE ZDALNE – grupa Elfy – 6 latki
Realizacja zadań 08.06 – 12.06.2020r.
WAKACYJNE PODRÓŻE

08.06.2020r. poniedziałek
1. Słuchanie piosenki „Tato, nadchodzi lato”
https://www.youtube.com/watch?v=qq_wR7Mv2_8
2. Rozmowa na temat wysłuchanej piosenki.
- O czym jest piosenka?
- Jaka pora roku nadchodzi?
- Gdzie można wyjechać na wakacje?
- Jakie akcesoria zabierzemy w podróż?
3. Bezpieczeństwo nad wodą - film edukacyjny.
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
4. Praca plastyczna: Wakacje nad morzem – malowanie farbami.
5. Karta pracy cz.4, s. 60-63.

09.06.2020r. wtorek
1. Bezpieczeństwo w górach – film edukacyjny.
https://www.youtube.com/watch?v=Ui-ndYWcThA
2. Zabawa matematyczna – Góralskie liczenie. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu. Do
tego zadania przygotuj patyczki. Policz dokładnie na patyczkach, a następnie ułóż działanie
do poniższych zadań.
Na hali, na hali
10 owiec juhas pasie.
Dwie w góry mu uciekły.
Ile teraz masz owiec, juhasie?
Do zagrody 9 owiec
wpędził juhas młody.
Ale cztery starsze owce
uciekły z zagrody.
Policz teraz szybko mi –

ile owiec w zagrodzie śpi?
Na hali, na hali
raz się tak zdarzyło,
że do 7 starszych owiec
3 młode przybyły.
Powiedz teraz mi –
ile wszystkich owiec
w zagrodzie śpi?
Na łące pod górą.
juhas owce pasie;
cztery czarne owce
i pięć białych hasa
Ile wszystkich owiec
jest w stadzie juhasa?
3. Praca plastyczna – Lornetka.
https://ekodziecko.com/lornetka-z-rolek-po-papierze-toaletowym
4. Karta pracy cz.4, s. 64-69

10.06.2020r. środa
1. Zagadki słuchowe dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji.
Dzieci słuchają zagadek Barbary Kosmowskiej, dopowiadają ich zakończenia – rozwiązania.
Wiem, że pan ratownik mnie nie zauważy,
dlatego nie kąpię się na niestrzeżonej… (plaży)
Kiedy płoną lasy, to giną zwierzęta,
dlatego dbam o to i o tym pamiętam,
by w lesie wszystkim żyło się dogodnie.
Z tego powodu nie bawię się… (ogniem)
Jeśli się zagubię w obcym dla mnie mieście,
wiem, co mam zrobić, wiem nareszcie!
Mogę zaufać pewnemu człowiekowi,
czyli panu… (policjantowi)
Gdy nie ma rodziców w domu,
to choć bardzo przykro mi,
nie otwieram obcym ludziom
do naszego domu… (drzwi)
Ze względu na żmije zawsze w lesie noszę
moje ukochane, gumowe… (kalosze)

Grzybobranie to grzybów zbieranie,
a nie ich jedzenie czy też smakowanie.
Dlatego po powrocie z lasu
sięgam do grzybów pełnego… (atlasu)
Nie podchodzę do dzikich zwierząt,
bo choć są piękne i bajeczne,
bywają także dla ludzi bardzo… (niebezpieczne)
2. Gdzie chciałbym pojechać na wakacje? – swobodne wypowiedzi dzieci.
3. Karta pracy cz.4, s. 70-71
4. Zabawy ruchowe dla dzieci – trochę gimnastyki 
Zabawy ruchowe rozgrzewka https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w
Ręce do góry https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464
Głowa ramiona kolana pięty https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
Pięta kciuk https://www.youtube.com/watch?v=Q4Y3jK7SQYA
11.06.2020r. czwartek
Święto BOŻE CIAŁO
12.06.2020r. piątek
Czas na ostatnie zadania w tym tygodniu. Dziś tylko zabawa.
1.Ćwiczymy spostrzegawczość – Lato
https://view.genial.ly/5ed6040a5d5bf80d8a79dcae
2.Na plaży – gra interaktywna
https://view.genial.ly/5ed4259ddbd44e121591292f
3.Łączenie cech – Lato – gra interaktywna
https://view.genial.ly/5ed428da6a01c811e66ee69f

4.Wiosenne kodowanie - kwiaty
https://jimdo-storage.global.ssl.fastly.net/file/a4beca7c-86fe-4053-a9da-472c087bd89c/Kwiaty.pdf

