Witajcie w czwartek!
Na początek spojrzyjcie w kalendarz. Przeczytajcie jaki dziś dzień, jaki miesiąc
i jaki rok! A teraz powtórzcie wszystkie dni tygodni. Tylko po kolei A teraz
miesiące – mam nadzieję, że już wszyscy pamiętamy kolejność miesięcy! Udało
Wam się? Jestem pewna, że tak!
Na początek troszkę się poruszamy! Zapraszam Was do gimnastyki w
podskokach.
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
Otwórzcie teraz swoje karty pracy na stronie 38. Widzimy tutaj ilustracje
dziadków, którzy spędzają czas ze swoimi wnukami. Spróbujmy ułożyć do
każdej ilustracji jedno zdanie, np. ilustracja nr 1 „Babcia i dziadek oraz wnuki
wybrali się na spacer do lasu”. Policzmy teraz ile wyrazów ma nasze zdanie.
Czy wyszło Wam 11? Jeśli tak to wpisujemy w puste ramki pod obrazkiem tyle
kreseczek ile wyrazów ma zdanie. Zróbcie tak z każdym obrazkiem

Teraz posłuchajcie opowiadania.
Dorota Kossakowska „Tajemniczy człowiek”.
Franek bardzo lubi swego dziadka. Dziadek mieszka niedaleko, więc chłopiec
często go odwiedza. Razem z dziadkiem chodzą do pobliskiego lasu. Dziadek
kiedyś był leśniczym. Zna się na drzewach i wie jakie zwierzęta mieszkają w lesie.
Rozpoznaje ślady zwierząt i wie czym się odżywiają. Często opowiada Frankowi
o swojej pracy. Dzisiaj Franek też chciał pójść z dziadkiem do lasu, ale deszcz
pokrzyżował ich plany. Pada od południa i chyba nie zamierza przestać. Trzeba
więc zostać w domu. Franek usiadł przy kominku i patrzy na palące się drewno.
Jest ciepło i miło, a za oknem deszcz. Babcia smaży naleśniki, a dziadek ogląda
atlas zwierząt. Franek spojrzał na półkę z książkami i postanowił wybrać coś do
oglądania. Jego wzrok zatrzymał się na starym albumie ze zdjęciami. Zaczął go
oglądać. Były w nim zdjęcia ludzi, których nie znał. Chłopcy grający w piłkę,
dorosły mężczyzna z chłopcem nad rzeką, sad i ktoś zbierający jabłka.
- Dziadku, kim są ci ludzie? – zapytał Franek.
- To moja rodzina – odpowiedział dziadek. Moi rodzice, bracia, moja babcia.
- A kim jest ten chłopak z wędką? – zainteresował się Franek.
- To ja – odpowiedział dziadek. Wtedy byłem trochę starszy od ciebie. Lubiłem
łowić ryby i często chodziłem nad rzekę. Mój tata nauczył mnie jak zakładać
robaki i jak łowić ryby.
- Popatrz – powiedział dziadek – masz takie same kręcone włosy jak ja.
- Dziadku, ale ty teraz nie masz włosów i wyglądasz zupełnie inaczej -powiedział
Franek.
- Czas wszystko zmienia. Zmienia się przyroda i ludzie. Starzejemy się i dlatego
wyglądamy inaczej.
- Myślisz dziadku, że kiedyś będę taki jak ty? – zapytał Franek.
- Nie wiem – odpowiedział dziadek.

Franek odłożył album i wziął swój plecak. Wyjął kredki, blok z kartkami i zaczął
rysować. I już po chwili na kartce pojawił się przystojny mężczyzna, z siwą brodą,
chodzący po lesie w towarzystwie małego chłopca.
- Dziadku, chce ci coś pokazać – powiedział Franek. Poznajesz kto to?
- Czy to ja z tobą na spacerze? – zapytał dziadek.
- Nie. To jestem ja ze swoim wnukiem – wyjaśnił Franek. Widzisz jaki jestem
podobny do ciebie. Może tylko mam trochę więcej włosów niż ty…
Odpowiedzcie na parę pytań. Zastanówmy się :
-

Czy zawsze wyglądamy tak samo, czy się zmieniamy?
Gdzie możemy zobaczyć jak się zmieniliśmy? (zdjęcia, nagrania)
Czy możemy zobaczyć jak będziemy wyglądać będąc już dorosłymi ludźmi?
Czy możemy wyobrazić sobie jak będziemy wyglądać będąc Babcią lub Dziadkiem?

A teraz chciałabym Was zaproponować pracę plastyczną.
Przygotujcie kartkę papieru i farby (mogą też być kredki

)

Spróbujcie sobie wyobrazić siebie jako babcie lub dziadków. A teraz to namalujcie. Ciekawa
jestem Waszych prac. Może przyniesiecie je do przedszkola w poniedziałek?
POPŁUDNIOWĄ PORĄ
Na popołudnie proponuję Wam zadnie w kartach pracy. Otwórzcie je na stronie 36. Mamy
tutaj narysowane drzewo. To drzewo genealogiczne czyli taka tablica do której wklejamy
zdjęcia swojej rodziny w określony, uporządkowany sposób. Waszym zadaniem będzie
narysowanie w odpowiednich okienkach konkretnych osób. Większość z Was potrafi już
przeczytać podpisy pod ramkami. A jeśli cos sprawi Wam trudność poproście o pomoc
rodziców bądź rodzeństwo. Powodzenia!

Do jutra.
Pozdrawiam Was serdecznie
p. Beata

