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Dzień dobry w czwartek! Czy wiesz, że to ostatni dzień kwietnia? 
Tak. Jutro rozpoczyna się nowy miesiąc - maj, a 1. maja to dzień wolny

od nauki i pracy. 
Zatem dziś wykonasz poniższe zadania i będziesz miło odpoczywać 

z domownikami.

1. Na początek gimnastyka ręki przed pisaniem – ćwiczenie „Siłacz”

– Złóż razem swoje dłonie przed sobą. Dokładnie nałóż każdy palec prawej

ręki na każdy palec lewej ręki. Naciskaj raz mocno, a raz lekko dłonią na

dłoń.  Chwilami  niech  palce  naciskają  na  siebie  bardzo  mocno,  a

chwilami bardzo lekko. 
Ćwiczenie  kontynuuj przez ok. minutę.

2. Gimnastyka oczu przed czytaniem – ćwiczenie „Wahadło” 

– Usiądź wygodnie i zamknij oczy. Wyobraź sobie wahadło zegara, które  

w wolnym tempie porusza się na zmianę,  raz w prawo, a raz w lewo.

Głową  wykonuj  swobodne  ruchy  wahania  i  śledź  wzrokiem  ten

wyobrażany ruch. Ćwiczenie kontynuuj przez ok. minutę.

3. Zapraszamy Cię do pracy nad doskonaleniem umiejętności czytania ze

zrozumieniem oraz uważnego i kształtnego pisania
-  Otwórz zeszyt do kaligrafii na str. 47.  Samodzielnie odczytaj tekst. Po

przeczytaniu  odpowiedz sobie  na  pytania: Co się  działo  przed domem

wróżki Czesławy? O czym marzy Balbina? Co robi Czesława? Następnie

uważnie przepisz  zdania i podkreśl ostatnio poznane dwuznaki Sz, sz, Cz,

cz.



4. Otwórz podręcznik na str. 70 i 71. 
- Przyjrzyj się ilustracjom, dokładnie i samodzielnie przeczytaj komiks. 
Wyjaśnijmy, że:
Komiks  to  historyjka  obrazkowa  z  tekstem  wypowiedzi  bohaterów,

umieszczonym w „dymkach”.
Przemyśl,  zastanów  się  i  porozmawiaj  z  domownikami  na  temat  tej

historii.  Spróbuj  wymyślić  dalszy  ciąg  wydarzeń  i  przedstaw  swoją

propozycję tytułu.
5.  Odczytaj  teraz rady Bratka ze str.  71 i  zastanów się,  jak należy się

zachować,  kiedy pożycza się  coś  od kogoś i  o  czym wówczas  należy

pamiętać. 
6. Nadszedł czas na gimnastykę!

https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/

 Proste ćwiczenia gimnastyczne dla dzieci – zakręć magicznym kołem!

Magiczne  koło  to  pomysł  na  zabawy  ruchowe  w  domu. Włączcie

energiczną muzykę i czas na wesołą gimnastykę. Kręćcie kołem, ile tylko

dacie radę!

7. Wracamy do nauki. 
Otwórz  zeszyt  do  edukacji  polonistycznej.  Ułóż  wyrazy  z  rozsypanki

sylabowej  i  zapisz  w zeszycie. Popatrz,  w każdym wyrazie  są  aż dwa

dwuznaki.

Ułóż i zapisz jedno zdanie z wybranym przez siebie wyrazem.

ka - szczot ko - czek - szy ka - szcze pio - szczy - rek pan - Szcze

8.  I  jeszcze  chwilka  na  gimnastykę  umysłową  -  ćwiczenie  sprawności
logicznych.

https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/


To właściwie koniec dzisiejszej lekcji, ale chcemy jeszcze przypomnieć, by

ćwiczyć codziennie umiejętności czytania.

 Pamiętaj - trening czyni mistrza! 


