
Wtorek - 09.06.2020 r. 

Kochani dzisiaj mamy wtorek. Porozmawiamy o książkach, pośpiewamy i ulepimy z plasteliny 
figurki Zatem do dzieła!

Temat: Książka moim przyjacielem. 

Edukacja wczesnoszkolna:
1. Do dzisiejszej lekcji będzie Wam potrzebny Elementarz Odkrywców (brązowa książka)

2. Otwórzcie załączony link: https://view.genial.ly/5ece7c3d334d520d9904544a/learning-
experience-didactic-unit-piatek-2905?fbclid=IwAR04e1EI-
Q69D6HEzPW67QMcuoSKMMrGLMBZPGKRl0uM7O_-gJYABHZ0nCo 
i wykonajcie zadania do ćwiczeń z Elementarza Odkrywców s. 64-65. 

3. Poruszajcie się trochę: https://www.youtube.com/watch?v=HPbZTS2Zxnc

4. Teraz do zajęć będą Wam potrzebne ćwiczenia z matematyki. Otwórzcie je na stronach 68-69 i 
wykonajcie zadania z działu „Sprawdzam siebie”.

Muzyka
Posłuchajcie piosenki i spróbujcie śpiewać razem z dziećmi: https://www.youtube.com/watch?
v=I0z4tFwZQIY 

I. Znam wyspę na morzu gdzie dzieci mieszkają.
Są bardzo szczęśliwe, kłopotów nie mają. Są 
silne i zdrowe 
i pełne radości. I nie ma tam gniewu 
i złości. 
Refren: To walczyk na piasku. Muszelki, 
bursztyny. I słońce i morze. Chłopaki, 
dziewczyny. To walczyk leciutki jak ptaków 
fruwanie. Radosne na trzy wirowanie. 
II. Znam pewną planetę ogromną 
i piękną gdzie dzieci codziennie 
z latawcem gdzieś biegną. Bo bardzo by chciały 
polecieć nad chmury. A słońce uśmiecha się z 
góry. 

Refren: To walczyk pod niebem. Różowe 
latawce. Chłopaki, dziewczyny. Zabawy 
i tańce. To walczyk leciutki jak ptaków 
fruwanie. Radosne na trzy wirowanie. 
III. Znam domek za lasem drewniany, malutki. 
W nim koty, gołębie i trzy krasnoludki. To 
domek gdzie bajki od zawsze mieszkają. Więc 
dzieci ten domek kochają. 
Refren: To walczyk z bajkami.  Już cały świat 
tańczy. Chłopaki, dziewczyny kochają ten 
walczyk. To walczyk leciutki jak ptaków 
fruwanie. Radosne na trzy wirowanie. 

Plastyka
Dziś na zajęciach będzie potrzebna Wam plastelina. Możecie ulepić dowolną figurkę lub 
skorzystajcie z pomysłów, które Wam udostępniamy:
pająk: https://www.youtube.com/watch?v=UuJw3g3EHYg 
kot: https://www.youtube.com/watch?v=jk_I622LM-E 
ślimak: https://www.youtube.com/watch?v=xxd5sm7ESU4 
pingwin: https://www.youtube.com/watch?v=_5B00D1VbIc 

Zadania dla chętnych: 
- poćwicz liczenie: 
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/09943ba9107c3ec4e1c030a753824642_/lesson/le
sson/index.html 
- gdzie schowała się litera o?: https://learningapps.org/view3760295 
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- zagraj w grę: 
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/c24d39adbd1aabd773551669423538d8_/index.ht
ml 
- masa smerfowa: https://www.youtube.com/watch?v=cQM-O6HYk1Y 
- zabawy matematyczne: https://www.youtube.com/watch?v=R7LdKzYSncw 
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