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Witajcie Dzieciaki! Witajcie Rodzice!

Motywem przewodnim zajęć w tym tygodniu będzie łąka. Wybierzmy się tam z piosenką.
https://www.youtube.com/watch?v=yubWVQdFFeY

A teraz zapraszam Was do wysłuchania opowiadania o żabkach.
www.youtube.com/watch?v=uXfxfNpIKZU&feature=youtu.be
- Jaki kłopot miały żabki?
-Czy pamiętasz ich imiona?
- Co wymyśliły żeby sprawić sobie radość?
- Czy to był dobry pomysł?
Porozmawiajcie na ten temat i spróbujcie uzasadnić swoje odpowiedzi.

Zagadkowe wierszyki

                                                           Kiedy jest początek lata,

z płatka na płatek lata.

Dzięki jej pracowitości

miodek w domu mam dla gości.

Latem mnie spotykaliście,

lubię jadać różne liście.

Kiedy boję się lub śpię,

do muszelki chowam się.

W nocy widzi i poluje,

często głośno pohukuje.

A gdy z rana słonko wstaje,

na spoczynek się udaje.

Choć nie widzi wcale,

radzi sobie doskonale.

Przed swym wrogiem w obawie,

ukrywa się pod kopcem w trawie.

Jestem mała i zielona,

http://www.youtube.com/watch?v=uXfxfNpIKZU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yubWVQdFFeY


w trawie całkiem zanurzona.

Moim hobby jest pływanie -

- stylem moim pływają panie.

Żyje zwykle skryty w mroku,

bo brakuje mu uroku.

Czy na łące, czy to w lesie,

on na grzbiecie jabłko niesie,

i choć igły ostre ma,

już go każde dziecko zna.

Skrzydła piękne ma we wzory,

wszystkie na nich są kolory.

Kiedy nastają dni gorące,

dzieci biegają za nim po łące.

                                                          W norce mieszka i ucztuje,

sera sobie nie żałuje.

Mała, szara i drobniutka,

zawsze bardzo jest cichutka.

Ich kryjówką bywa kwiatek,

ile kropek - tyle latek.

Ich skrzydełka są w kropeczki,

to są właśnie...

Tamy nad rzeką buduje

i w żeremiach zamieszkuje.

Brązowe futerko ma

i na przedzie zęby dwa.



Cały szary podskakuje,

za kapustą wypatruje.

Przed lisem ze strachu drży

i ucieka raz, dwa, trzy.

Zimą czeka go Afryka,

latem zaś go Polska wita,

duże gniazdo na kominie,

z tego właśnie ptak ten słynie.

Czy udało Wam się odgadnąć zagadki? Mam nadzieję, że tak. Poniżej zamieszczam zdjęcia 
niektórych zwierząt. Część z nich były tematem zagadek, ale są też inne. Rozpoznaj i nazwij je.
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A czy pamiętacie, o które zwierzę pytałam na samym początku? Tak, chodzi o pszczołę. Wiecie 
doskonale, jak pracowite są pszczoły i co pysznego i zdrowego robią. Jeśli zapomnieliście, to 
przypomni Wam o tym ten film.

https://www.youtube.com/watch?v=aO67AbeIOAk

Było o zwierzętach, to teraz troszkę o roślinach. Łąka to przede wszystkim kwiaty. Czy 
rozpoznajecie te zamieszczone  poniżej?

https://www.youtube.com/watch?v=aO67AbeIOAk
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 Oczywiście, że znamy te kwiaty. To przecież rumianki, chabry i maki. A ten kwiatek jak się 
nazywa?https://www.youtube.com/watch?v=xMCuqSnwASU&feature=youtu.be  Tak, najczęściej 
nazywamy go dmuchawcem albo mleczem, atak naprawdę nazywa się mniszek lekarski. Jest to 
zioło, z którego również robi się miód, pomaga także w schorzeniach wątroby , w trawieniu, stosuje
się go w okładach, można go także wykorzystywać w kuchni, np. do sałatek.

To może spróbujemy namalować dmuchawce? Spróbujcie, wcale nie jest to trudne.

https://www.youtube.com/watch?v=FpvIOpciq2Y

Na koniec utrwalmy sobie co wiemy o literach. Ile ich poznaliśmy. Jak je podzieliliśmy. Pomoże 
nam Sowa Mądra Głowa.

https://www.youtube.com/watch?v=4Qm9YgDemhQ
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https://www.youtube.com/watch?v=UjpKoAMmc94

To jeszcze troszkę poczytajmy. I przypomnijmy sobie co to jest sylaba.

https://www.youtube.com/watch?v=6Zqa2hDFVIc

Bardzo proszę o wykonanie ćwiczeń z części 4 z zakładki „mieszkańcy łąki”

Na zakończenie piosenka.

https://www.youtube.com/watch?v=eOOfjYBIyak
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