
Witam serdecznie po Świętach w dobrych nastrojach.
Kochani! Dzisiaj rozpoczynamy tydzień pod znakiem : Chciałbym być sportowcem.

 Otwórzcie karty pracy, cz. 3, nr 62. przygotujcie kredki
– połączcie kropki znajdujące się na dole karty według podanego wzoru.

Teraz wspolnie z mamą lub rodzeństwem zabawcie się, wykonując ruchy, o których jest mowa 
w wierszu. Zapraszamy!
Mój kolego, przybij ze mną prawą dłonią piątkę!
Teraz zrób to lewą dłonią- palców masz dziesiątkę!
Zapraszam Was  do zabawy i ćwiczeń z literą ż

Żaby to rodzina płazów bezogonowych. W Polsce spotykamy: żaby jeziorkowe, wodne, żaby 
śmieszmieszki, żaby moczarowe, żaby trawne. Mają długi język pomocny w łapaniu pożywienia. 
Charakterystycznym elementem ich budowy są też wydłużone tylne kończyny, przystosowane do 
wykonywania skoków. Wygrzewają się w pobliżu wody: na płyciznach lub wśród mchu czy 
wilgotnej trawy. Jedzą różne owady (np.: muchy, chrząszcze, koniki polne), pająki, dżdżownice, 
ślimaki. Są pożywieniem dla lisów, borsuków, wydr, kun i jeży, polują na nie także niektóre ptaki 
(np.: czaple, bociany raczej rzadko), zaskrońce oraz ryby (szczupaki, sumy).
Podzielcie słowo żaba na sylaby.
Co słyszycie na początku słowa żaba? Podzielcie słowo żaba na głoski.
Podajcie przykłady słów, które rozpoczynają się głoską ż (żyrafa, żurek....),mających ją w środku 
(kożuch, mrożonka, bażant...)
podawanie imion rozpoczynających się głoską Ż (Żaneta...)
dzielenie na sylaby i głoski imienia Żaneta.
Pokaz litery ż wielkiej i małej, drukowanej i pisanej.



Otwórzcie Odkrywam siebie. Przygotowanie do pisania, czytania, liczenia, s.42
Odczytajcie wyraz. Odszukajcie w literach taki sam wyraz . Wytnijcie go i przyklejcie na nim, 
pokolorujcie rysunek. Ozdabianie litery ż, Ż.
Odszukajcie wśród podanych wyrazów wyrazu żaba. Podkreślcie go. Policzcie podkreślone wyrazy.
 Teraz otwórzcie Litery i liczby, s. 91 (klej, nożyczki, kredki)
Odczytajcie wyraz. Odszukajcie odpowiednich liter i ułóżcie wyraz przyklejając w odpowiednich 
okienkach. Pokolorujcie rysunek. Odczytajcie sylaby. Odczytajcie wyrazy. Co najmniej 3X
napiszcie literę ż,Ż po śladach i samodzielnie.
Zabawa ruchowa Zmień ruch.
Powtarzanie rymowanki z równoczesnym pokazywaniem wymienionych części ciała:
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
kolana, pięty, kolana, pięty.
Głowa, ramiona, kolana, pięty,
oczy, uszy, usta, nos.
Karta pracy, cz3,nr63. (kredki)
Nazwijcie przedmioty ukryte na rysunkach.
Narysujcie je w pętlach.
Nazwijcie dyscypliny sportowe przedstawione na zdjęciach. Pokolorujcie ramkę zdjęcia 
przedstawiającego tę dyscyplinę sportową, która am się najbardziej podoba.
Odkrywam siebie. Litery i liczby, s.77 (kredki)
Skreślcie lub dorysujcie okienka tak, aby ich liczba odpowiadała liczbie głosek w nazwach zdjęć.


