Poniedziałek 12.04.2021.
Witam Was Drogie Dzieci.
Na początek krótka zagadka:

Po marcu przyjeżdża
w kwiecistej karecie.
Przed majem odjeżdża.
Kto taki? Czy wiecie?

Ponieważ dzisiejsze zajęcia związane będą z kwietniową pogodą wysłuchajcie piosenki:
https://www.youtube.com/watch?v=v_uIhX6WpYM
A czy znacie słynne przysłowie ?
„Kwiecień – plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.”

Przysłowie to oznacza, że kwietniowa pogoda jest zmienna, często łączy się zimowy
chłód z wiosennym słońcem, nieraz bardzo gorącym. Występują wtedy różne
zjawiska pogodowe jak:
Śnieg

Wiatr

Deszcz

Słońce i chmury

Słońce

Chmury

Popatrzcie ile zjawisk pogodowych występuje w kwietniu.

A teraz zapraszam Was do wykonania pracy plastycznej.
Przygotujcie: białą, niebieską i żółtą kartkę, waciki kosmetyczne, nitkę, ołówek,
nożyczki, klej i taśmę klejącą. A teraz oglądnijcie filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=928PGLsReSM

Po wykonaniu pracy zachęcam Was do obejrzenia bajki.
„Kwiecień – plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata” . Zachęcam Dzieci do obejrzenia filmu z
serii „Przygody kota Filemona „Kwiecień - plecień”

https://www.youtube.com/watch?v=tOGcgGJN7HI

Wtorek 13.04.2021.
Witam Was serdecznie. Dzisiaj na zajęciach powiemy sobie co to jest „Układ słoneczny” i
jakie planety wchodzą w skład tego układu. Słuchajcie uważnie.
Zachęcam do obejrzenia filmiku.
https://www.youtube.com/watch?v=BsEQTrxL_6M

Poproś rodziców lub rodzeństwo aby przeczytali wiersz:
Kosmos jest ogromny i wciąż niezbadany,
ale osiem planet bardzo dobrze znamy.
One nieprzerwanie krążą wokół Słońca.
A Słońce to gwiazda, jasna i gorąca.
Merkury jest najmniejszy i krąży powoli.
Wenus, widoczna z daleka, to najgorętsza planeta.
Ziemia – to tu mieszkamy, na niej powstało życie.
Mars jest w kolorach czerwieni, sporo tu skał i kamieni.
Jowisz z wszystkich największy, z Wielką Czerwoną Plamą.
Saturn ma siedem pierścieni, barwami toffi się mieni.
Uran, błękitna kula, jakby mgłą otoczona.
Neptun na końcu wiruje, tu zimno nie ustępuje.
A teraz odpowiedzcie na kilka pytań:
-Czym różnią się planety?
-Jak nazywa się najmniejsza z planet?
-Która z planet kręci się najszybciej?
-Która planeta jest najbardziej gorąca?
Brawo. Mam nadzieję, że udało Wam się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

A teraz wykonaj rakietę wg. instrukcji:
https://www.youtube.com/watch?v=QNCxe1mknTo
Proszę wykonaj kartę pracy. Część 3 str. 70 i 71

Środa 14.04.2021.

Witajcie serdecznie
Na dzisiejszych zajęciach będziemy wykonywać rakietę kosmiczną.
Proszę przygotuj sobie: rolkę po papierze toaletowym lub ręcznikach papierowych, folię
aluminiową, kolorowe kartki ksero, sznurek, bibułę, nożyczki, klej.
Oto link do filmiku.

https://www.youtube.com/watch?v=QNCxe1mknTo
Powodzenia

