WITAJCIE TYGRYSKI!

Jaki macie dziś nastrój? Na rozbudzenie proponuję wykonanie ćwiczeń
porannych:
https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
Czy wiecie jaki mamy teraz miesiąc? Zerknijcie proszę w kalendarz i spróbujcie
zapisać na kartce dzisiejszą datę, tak jak zapisywaliśmy na tablicy w
przedszkolu: 10.11.2020, popatrzcie jak ja zapisałam:

Udało się Wam? A jaki jest dzień tygodnia? WTOREK , jakim kolorem
zaznaczamy ten dzień? Wtorek ma kolor niebieski.
NASZ TEMAT KOMPLEKSOWY: Jestem Polką, jestem Polakiem
RODZAJ AKTYWNOŚCI: matematyczna, muzyczna
A. MATEMATYCZNA:

Na początek wykonamy zadanie z kodowania, które otrzymaliście już
wcześniej, załączę je jeszcze raz.
Ciekawa jestem co przedstawia zakodowany obrazek, czekam na zdjęcia prac :)
Następnie popracujemy nad prawidłowym chwytem nożyczek...
W tym celu wytnijcie puzzle przedstawiające GODŁO POLSKI, które także
otrzymaliście, po czym tak jak robimy podczas zajęć, ułóżcie wycięte puzzle
oraz naklejcie na białą kartkę. Poniżej zdjęcie pracy wykonanej przez moją
córkę:

Chętnie obejrzę zdjęcia Waszych prac :)
A teraz wykonamy ćwiczenia matematyczne z Waszych KP część 1: s. 72, 73
oraz 80.
Zróbcie sobie przerwę, jeśli macie taką możliwość, to wyjdźcie na chwilę
pooddychać świeżym powietrzem, możecie także wykonać kilka głębokich
wdechów, w tym celu: zamknijcie oczy, weźcie głęboki wdech nosem –
wspinamy się na palcach i unosimy wysoko ręce, następnie wydech ustami,
opuszczamy ręce, stoimy swobodnie – ćwiczenie powtórzcie kilka razy.
A. MUZYCZNA:

Na dzisiejszych zajęciach muzycznych poznamy piosenkę o niepodległości:,
proszę otwórzcie link i posłuchajcie:
https://www.youtube.com/watch?v=-mI645aCTgo&ab_channel=ZoZi.TV
Jak się czuliście słuchając tej piosenki? Czy potraficie teraz powiedzieć
własnymi słowami co oznacza NIEPODLEGŁOŚĆ? Możecie nagrać swoją
krótką wypowiedź i przesłać do mnie na adres: i.sokolowska-kot@pm8kg.pl lub
na komunikator Whatsapp.
PAMIĘTACIE JAK UCZYLIŚMY SIĘ NA ZAJĘCIACH ORAZ NA
RYTMICE ROZRÓŻNIANIA DŹWIĘKÓW NISKICH I WYSOKICH? Aby
przypomnieć sobie te dźwięki obejrzyjcie poniższy film:
https://www.youtube.com/watch?
v=4YFmTNqTfsU&ab_channel=WPODSKOKACH
Jutro już 11 listopada, zatem utrwalcie sobie HYMN PAŃSTWOWY, to jeden z
trzech symboli narodowych. Czy potraficie wymienić wszystkie? Jeśli się udało
bez podpowiedzi
- brawo dla Was!
Na popołudnie proponuję wspólnie z mamą, tatą. babcią lub rodzeństwem
wykonać krzyżówkę o Polsce, również będzie załączona do zajęć.
Możecie także spróbować wymyślić swoją krzyżówkę lub zagadki o Polsce, np.
Jest symbolem narodowym, ma kolor biało-czerwony. Można zobaczyć ją
wywieszoną za oknem 11 listopada: ( flaga Polski)
To tyle na dzisiaj... Kochani proszę, dbajcie o siebie i rodziców, pozdrawiam
serdecznie, Wasza Pani Iza :)

