
Dzień dobry 

 

Temat dnia: Umiemy postępować ze zwierzętami. 

 

Dzisiaj będziemy rozmawiać o zwierzętach , kształtować odpowiednie postawy w stosunku do 

zwierząt domowych , nieznanych i dziko żyjących. 

Poznamy liczbę 15. Poćwiczymy godziny na zegarze. 

 

edukacja polonistyczna - Rodzic czyta opowiadanie pt. "Wściekły chomik"P.s.50 

 

- Sprawdzenie rozumienia tekstu kierowane pytaniami, np.: Jak miała na imię główna bohaterka 

opowiadania? Jakie zwierzątko było pod jej opieką? Co mogło być powodem niespodziewanej reakcji 

chomika? 

 

- Numerowanie ilustracji zgodnie z kolejnością wydarzeń Z cz s.40 ćw.1 

- Opowiadanie przygody dzieci z chomikiem na podstawie ułożonej historyjki obrazkowej i 

wysłuchanego tekstu z zachowaniem związków przyczynowo - skutkowych. 

 

- edukacja przyrodnicza - P s. 51 - Zagrożenia ze strony zwierząt - rozmowa na temat oglądanych 

ilustracji  

Wyjaśnienie zdania - Zwierzęta to nie zabawki. Próba ustalenia,na czym polega różnica w traktowaniu 

żywych zwierząt i zwierząt zabawek. 

Przywidywanie skutków sytuacji, w których dzieci niewłaściwie traktują zwierzęta. 

- Rozmowa na temat wybranych dziko żyjących zwierząt i zagrożeń, jakie stwarzają np. 

- Jakie konsekwencje mogą wynikać ze spotkania z osą, żmiją lub dzikiem? Dlaczego należy unikać 

kontaktu z większością dzikich zwierząt? jak nie powinniśmy się zachować wobec nich ? 

 

 

- Moje zwierzątko - wypowiedzi na temat domowych zwierząt i sprawowania nad nimi opieki 

 

edukacja plastyczna - narysuj swoje ulubione zwierzątko lub jakie chciałoby mieć. 

 

Rozmowa na temat pracy weterynarza - lekarza zwierząt. 

 

edukacja matematyczna - Wytnij kartoniki z papieru od 1 do 15. Rozsyp je na stole - dziecko ma w jak 

najkrótszym czasie poukładać od 1 do 15. Zabawę można przeprowadzić układając liczby od 15 do 1. 

 

Liczymy na patyczkach lub zapałkach - dzieci odliczają 10 patyczków i gumką łączą je w wiązkę, 

dodaje 5 patyczków - mówi zapisuje liczbę 15. 

Ćwiczenia w pisaniu liczby 15 PM cz.2 s.20 z.1-3 , M cz.2s.24 z.1-4 

 

Która godzina? - godzin na zegarze. 

 

wychowanie fizyczne - zabawy naśladowcze różne zwierzęta, wyjście na podwórko, zabawy ze swoim 

zwierzątkiem , jeżeli jest to możliwe. 

 

Jeżeli dzieci chcą się podzielić swoimi zdjęciami jak pracują, uczą się w domu, możecie państwo 

przesłać mi zdjęcia na mojego mesengera, mms-em (503802055) lub maila 



renatagajdosz@gmail.com. 

Nadesłane zdjęcia umieszczę na fb szkoły. Na zdjęcia czekam do jutra do godz.9:00.- Chciałabym 

umieścić w jednym poście, aby znalazły się w miarę możliwości wszystkie dzieci z naszej klasy. Jest to 

tylko prośba, jeżeli ktoś nie chce, nie musi tego robić.  

 

Pozdrawiam serdecznie - Renata Gajdosz 
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