Witajcie Kochani!
W tym tygodniu realizujemy w Waszych kartach pracy temat „Dzień babci i dziadka”. Trochę
przeskoczyliśmy, jeden temat „Zwierzęta zimą” opuściliśmy ale wrócimy do niego w przyszłym
tygodniu.
Na dobry początek zaśpiewajmy piosenkę o babci https://www.youtube.com/watch?v=2NuR2rL5x6M
A teraz otwórzcie swoje katy pracy na stronie 43. Waszym zadaniem jest napisanie po liniach znaku
„X” zaczynając od kropek. Najpierw po śladzie a potem samodzielnie. Pamiętajcie, aby starać się nie
wyjeżdżać poza linie
Gotowe? W takim razie ozdób teraz podobnymi znakami krawat dla dziadka
i wachlarz dla babci.

A teraz posłuchajcie. Mam dla Was bajkę
Dorota Kossakowska ”Czerwony Kapturek”.
Żyła sobie kiedyś pewna miła dziewczynka, która nosiła czerwone czapeczki. Nazywano ją
Czerwony Kapturek. Dziewczynka miała babcię, która często chorowała. Gdy babcia
zachorowała po raz kolejny, mama poprosiła córkę, aby zaniosła babci świeżo upieczone
ciasto. Dziewczynka z chęcią wyruszyła do babci. Droga prowadziła przez las, który był
dobrze znany Czerwonemu Kapturkowi. Często wraz z mamą odwiedzała babcię. Kiedy
dziewczynka sama szła do babci, mama ostrzegała ją, aby nigdzie nie zatrzymywała się
i nie rozmawiała z nieznajomymi. Dziewczynka tak jak zwykle zamierzała iść prosto do
domu babci. Ale nagle w środku lasu stanął przed nią wilk, uśmiechnął się i grzecznie zapytał
dokąd idzie. Czerwony Kapturek powiedział prawdę. Wilk był taki miły. Poradził
dziewczynce, aby nazrywała pięknych kwiatów dla babci. Tak też dziewczynka zrobiła.
W tym czasie, gdy Czerwony Kapturek chodził po lesie, przebiegły wilk pobiegł do domu
babci i zjadł ją. Gdyby nie leśniczy przechodzący obok domku babci, pewnie i Czerwonemu
Kapturkowi stałoby się coś złego. Leśniczy uratował babcię, a wilka przepędził.
Czerwony Kapturek już wie, że nie można rozmawiać z obcymi. Nie można też mówić,
gdzie się mieszka i co ma się w domu. Bo przecież nie wszyscy są mili. Niektórzy mogą
być tacy jak wilk.
Odpowiedz teraz na parę pytań dotyczących bajki.
- O co poprosiła mama dziewczynkę?
- Gdzie mieszkała babcia Czerwonego Kapturka?
- Kogo spotkała idąc do babci?
- O co poprosił wilk dziewczynkę?
- Kto uratował babcię?
- Dlaczego należy słuchać rodziców i nie rozmawiać z nieznajomymi?
- Czy możemy mówić innym osobom gdzie mieszkamy i podawać swój adres zamieszkania?
- Czy należy pomagać ludziom starszym – babci i dziadkowi?
- Jak wy pomagacie swoim dziadkom?
Otwórzcie teraz swoje karty pracy na stronie 40 i przyjrzyjcie się ilustracjom. Opowiedzcie
jak dzieci mogą pomagać swoim dziadkom. A czy Wy pomagacie? Pewnie tak
Następnie
w wolnej chwili pokolorujcie obrazek wg wzoru.

POPOŁUDNIOWĄ PORĄ
Jeśli znajdziecie po południu chwilkę czasu możecie zrobić piękna laurkę dla swojej babci i
dziadka. Proponuję Wam jeszcze krótka grę. W linku znajdują się gry interaktywne z naszych
kart pracy. Jeśli macie ochotę zagrajcie w grę nr 1 - ułóżcie obrazek z rozsypanki.
Powodzenia !
https://edukacja.podrecznikarnia.pl/gry/tablice-6latki_v3/
Do usłyszenia jutro!

