Poniedziałek, 08.06.2020 r. Wytyczne
Temat dnia: kto ty jesteś?
Dzień dobry moi drodzy, zaczynamy nowy tydzień, a w nim nowe tematy naszych lekcji. Tematy nowe, a jednocześnie juz Wam znajome, ponieważ na początku maja przypominalismy sobie nasze Polskie barwy i symbole narodowe. W Naszych książkach czekają na was zadania związane z naszą Ojczyzną.
 Zacznijmy od powtórki pięknego wiersza W. Bełzy pt. ,,Katechizm Polskiego Dziecka"
https://www.youtube.com/watch?v=IoVo3tKKU9Y
1. Karty Pracy, str. 30. Poznamy dziś literę F, F- jak flaga. Po śladzie liter napisz ołówkiem literę F i przeczytaj krótkie wyrazy, w których występuje litera F. 
Na ilustracji są elementy , których nazwy zaczynają szię na literę F, odszukaj je i zaznacz ołówkiem.
Na kolejnej stronie znajduje się litera F. Pokoloruj środej litery małej i wielkiej, później ołówkiem napisz po śladzie w liniaturze tą literę.  W kolejnym zadaniu widzisz wiele liter. Odszukaj litery F i otoczję kolorowymi pętlami. Czy już rozpoznasz literę F?
Str. 31. na tej stronie widzisz symbole Warszawy: Warszawska Syrenka, Kamienice na Starówce, Pałac Kultury, Pomnik Króla Zygmunta. Znajdź cienie tych symboli i połącz.
Następna ilustracja przedstawia Warszawę- stolicę Polski. Naklej napis z literek pod ilustracją.
Na  kolejnej stronie czeka na Ciebie Supełek i Pak. Dokąd idzie Supełek, a dokąd jego przyjaciel? Poprowadź ich do celu po zaplątanej drodze.
2.Książka Piszę i liczę, str. 62. Utrwalamy literę F. Narysuj po śladzie fokę, następnie napisz szlaczki według wzoru orza literę F. Na koniec napisz po śladzie wyrazy i odczytaj je.
Str. 63.  Mamy różne flagi skierowane w prawą lub lewą stronę. Która to prawa strona? A która lewa? Teraz policz flagi skierowane w prawą stronę, a następnie te, które są skierowane w lewą stronę i podpisz cyframi.
 Kończymy dzisiejsze zadania. Czy pamietasz o jakiej literze dziś mówiliśmy i jaką literę pisałeś? Tak , to litera F, postaraj się zapamiętać.  Teraz znajdź przynajmniej 5 wyrazów zaczynających się na literę F. Udało się? Brawo.
I zupełnie na koniec dziękuję Wam za wspólną naukę, zyczę ciepłego dnia i dużo radości. Do jutra. Wasza Wychowawczyni. Edyta Leśniewska.

