
Drodzy uczniowie i rodzice!

Serdecznie witam w kolejnym tygodniu domowej nauki, w którym 
zapraszam Was do świata figur geometrycznych. Na początek 
posłuchajcie proszę piosenki - 
 https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM
i spróbujcie rozwiązać kilka zagadek.

Toczę, toczę się wesoło,

I do wszystkich macham w koło,

Początku nie mam ani końca,

Podobne jestem do słońca,

Wszyscy mnie doskonale znacie,

Myślę, że gotową odpowiedź już macie! (koło)

„Co to za figura z czterema bokami?

Wszystkie są równiutkie – odpowiedzcie sami?” (kwadrat)

„ Z trzech boków się składa- co to za figura?

Ma również trzy kąty, wygląda jak góra (trójkąt)

Mam cztery boki równe parami,

Chociaż różniące się długościami,

Nie jestem jednak kwadratem,

A tylko jego bliskim bratem,

Tak jak on cztery kąty proste mam,

Lecz nie jestem taki sam,

Teraz już pewnie poznacie,

Kogo przed sobą macie (prostokąt)

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM


Propozycje prac plastycznych do wykonania
w tygodniu: 25.05 – 29.05.20.

Propozycja 1: Figury geometryczne –  układanki, kolorowanki

Zachęcam  do  tworzenia  figur  geometrycznych  z  różnej  długości
patyczków ( mogą tu posłużyć wykałaczki ) i  kuleczek plasteliny.
Spróbujcie samodzielnie ułożyć z patyczków na płaszczyźnie kolejno
kształty prostokąta, kwadratu, koła i trójkąta. Następnie połączcie
patyczki kolorowymi kulkami plasteliny. Z pomocą rodziców możecie
spróbować ułożyć figury przestrzenne. Poniżej zamieszczam link do
strony, która ułatwi Wam wykonanie tego zadania. Znajdziecie tam
też inne zabawy z figurami geometrycznymi. 
https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/04/nauka-figur-
geometrycznych-w-zabawie/
A teraz trochę przyjemności w formie kolorowanek;)
Podaję link do strony: 
https://www.kolorowankionline.net/geometryczne-ksztalty

https://www.kolorowankionline.net/geometryczne-ksztalty
https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/04/nauka-figur-geometrycznych-w-zabawie/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2019/04/nauka-figur-geometrycznych-w-zabawie/






Propozycja 2: Świat z figur geometrycznych

Posłuchaj  uważnie  i  narysuj  kredkami  ołówkowymi  zgodnie
z instrukcją:

Na rozgrzewkę: 
W środku kólko, na nim płatek, jeden płatek, drugi płatek, trzeci
płatek, jeszcze czwarty.... długa kreska, listek i już mamy piękny
kwiatek!

W lewym dolnym rogu kartonu narysuj duży prostokąt, na nim duży
trójkąt  –  dach  naszego  domku.  Z  lewej  strony  trójkąta  narysuj
smukły  prostokąt  –  komin  i  wylatujący  z  niego  dymek.  Dach
możesz  ozdobić  dachówką  –  małymi  trójkątami.  Brakuje  okien
i drzwi – narysuj ich kształty w formie prostokąta i dwóch małych
kwadratów  w  podstawie  domku  –  dużym  prostokącie.  Domek
gotowy – pokoloruj go dowolnie;) 
Z prawej strony kartonu narysuj wysoki prostokąt – pień drzewa,
a  na  nim  koło,  które  będzie  koroną.  W  środku  koła  możesz
narysować gałęzie. Przestrzeń między domkiem a drzewem możesz
wypełnić kwiatami z kół lub płotkiem z prostokątów. 
Chciałabym, by na górze waszego kartonu zaświeciło słońce z koła
i   kreseczek  –  promyczków.  Słoneczko  ma  oczywiście  oczka
i uśmiechnętą buzię. Możecie też narysować błekitne obłoczki. 
Powodzenia! 

Bardzo proszę o wysłanie zdjęć waszych rysunków na podany mail
zwrotny, dla przypomnienia:
sp1soswpt@gmail.com 

Propozycja 3: Mozaika geometryczna

Z pomocą rodziców wytnijcie różnej wielkości i  kształtu kolorowe
figury  geometryczne.  Bawcie  się  kształtami  i  spróbujcie  ułożyć
z nich rozmaite wzory np. zamek, ciuchcia, statek, ryby itp. Gotowy
wzór naklejcie na karton. Możecie dorysować brakujące elementy
np. fale morza, słonko, obłoki. Powodzenia! 
https://lecibocian.pl/obrazki-z-figur-geometrycznych-czyli-
wycinanki-z-ksztaltow/

https://lecibocian.pl/obrazki-z-figur-geometrycznych-czyli-wycinanki-z-ksztaltow/
https://lecibocian.pl/obrazki-z-figur-geometrycznych-czyli-wycinanki-z-ksztaltow/


Drodzy uczniowie i rodzice!

Przy  pięknie  nakrytym  i  zastawionym  stole  przyjemnie  się  ucztuje,  rozmawia  i  nawet
skromne posiłki smakują wyśmienicie. Lubimy, gdy pachną nie tylko potrawy, ale też kwiaty
w wazonie na środku stołu, a nasze oczy cieszą ułożone w różne kształty kolorowe serwetki.
W związku z tym chciałabym zaprosić was do wspólnego nakrywania do stołu. 

Na początku spróbujmy zapamiętać kilka podstawowych zasad:

1. Najpierw sięgamy po sztućce, które leżą na zewnątrz. Sztućce do każdej następnej
potrawy powinny znajdowac się coraz bliżej nakrycia. Na dużym talerzu stawiamy
głęboki lub miseczkę do zupy.

2. Po prawej stronie leży nóż, za nim łyżka. Po lewej kładziemy widelec.
3. Sztućce do deseru kładziemy u góry, „ nad talerzem”. Łyżeczka ma pierwszeństwo,

widelczyk kładziemy bliżej talerzyka.
4. Serwetki  na  stole  zazwyczaj  układa  się  po  lewej  stronie  nakrycia.  Poniżej

zamieszczam  link  do  strony,  na  której  znajdziecie  instrukcję,  jak  ładnie  złożyć
serwetkę, by była piękną dekoracją stołu: 
https://www.youtube.com/watch?v=C2m7Egwa2v0

https://www.youtube.com/watch?v=ZD9rUMsTIQk

          Spróbujcie samodzielnie udekorować stół. Chętnie zobaczę zdjęcia:)
Podaję mail zwrotny:
sp1soswpt@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=ZD9rUMsTIQk
https://www.youtube.com/watch?v=C2m7Egwa2v0


Cieszę się, że stół już pięknie nakryty. Pewnie domyślacie się z jakiej okazji? W tym tygodniu
26 maja obchodzimy cudowne świeto – 26 maja – Dzień Matki.
Spróbujcie przygotować słodki poczęstunek dla waszych ukochanych mam.
Poniżej zamieszczam prosty przepis. 

Potrzebne będą:
– gotowe korpusy kruchych babeczek na słodko,
– bita śmietana, 
– dowolne owoce pokrojone na drobne cząstki, 
– kolorowa posypka lub kakao; 

Wypełnijcie korpusy babeczek bitą śmietaną. Na wierzchu ułóżcie drobne kawałki owoców.
Do ozdoby  możecie  wykorzystać  kolorową posypkę  lub  kakao.  Smacznego!  Wszystkiego
najlepszego dla wszystkich mam;) Miłego świętowania!



W  ramach  zajęć  sportowych  proponuję  wspólny  spacer  z  mamą
z  zachowaniem wytycznych  związanych  z  bezpieczeństwem i  higieną.
Sprzymierzeńcem w trosce o nasze zdrowie jest  codzienna aktywność
fizyczna.  Zaproście  mamy  nie  tylko  na  spacer,  ale  też  do  wspólnej
zabawy na świerzym powietrzu. Oto kilka propozycji:

1. Gra w klasy 
https://mamotoja.pl/gra-w-klasy-fajna-zabawa-ruchowa-dla-
dzieci,sporty-artykul,26974,r1p1.html

2. Zabawa w „ ciepło – zimno”

Prosta  zabawa,  w  której  może  uczestniczć  dowolna  liczba  osób,
przynajmniej  2.  W domu lub na podwórku ukrywamy przedmiot.  Gdy
przedmiot jest już dobrze ukryty, zapraszamy pozostałych uczestników
gry. Dla ułatwienia możemy powiedzieć, jaki przedmiot został schowany
np. zabawka, słodycz itp. Rozpoczyna się szukanie. Można podpowiadać
szukającemu mówiąc „ciepło”, jeśli zbliża się do szukanego przedmiotu a
zimno,  gdy  się  od  niego  oddala.  Jeśli   jest  bardzo  blisko  szukanego
przedmiotu  wówczas  krzyczymy „gorąco”  a  gdy  za  bardzo  się  oddalił
krzyczymy „mróz”. Gdy przedmiot zostanie znaleziony  zabawa zaczyna
się od początku. 

3. Zaproście mamę do tańca przy piosence: 
„ Walczyk dla mamy”  - 
https://www.youtube.com/watch?v=FBeDPOfpVuQ

https://www.youtube.com/watch?v=FBeDPOfpVuQ
https://mamotoja.pl/gra-w-klasy-fajna-zabawa-ruchowa-dla-dzieci,sporty-artykul,26974,r1p1.html
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