
Kochane Motylki! 
Rodzice i Dzieci!

Wszyscy są? Witam Was!
Zaczynamy, już czas!

           Na początek trochę ruchu. Pamiętasz jak tańczyliśmy w przedszkolu 
poleczkę? Zatańcz wesołą poleczkę o wiośnie tak jak chcesz. Jest skoczna 
i radosna. Na pewno Ci się spodoba!                                                                     

https://www.youtube.com/watch?v=8W4_2FokVHU 

 Lubisz spać? Niektórzy z nas to śpiochy, a inni ranne ptaszki, które 
wcale nie potrzebują zachęty do wstawania. Tulipany to chyba śpiochy. 
Posłuchaj wierszyka. Mamo, Tato, przeczytaj:

ŚPIOCH TULIPAN

Idą , idą ciepłe dni
a tulipan śpi!
Słońce siadło na parkanie
– Wstawaj, wstawaj tulipanie,
kończ zimowe sny!
A tulipan śpi!

https://www.youtube.com/watch?v=8W4_2FokVHU


Słychać wkoło deszczu granie
– Wstawaj, wstawaj tulipanie,
dam ci krople trzy!
Stanął dziadek na ścieżce
– tulipanie śpisz jeszcze?
Postawię na grządce budzik,
może wtedy się obudzisz!

    Oj, ale śpioch z tego tulipana. Czyżby wszystkie tulipany to śpiochy? 
Posłuchaj bajki, którą czytam specjalnie dla Ciebie o pewnym żółtym 
tulipanie, który też nie chciał się obudzić. Słuchaj uważnie kto pukał do 
niego i chciał przyjść w gości.  Kliknij dwa razy lewym przyciskiem na 
link:

https://drive.google.com/file/d/19-yhSlBUkfJCDQBSRMiZp3gkHd7CK53Q/view?usp=sharing

    Teraz zapraszam Cię do zabawy w liczenie tulipanów na grządkach. Ale 
zanim zaczniemy, nauczę  Cię pisać znak +, czyli „dodać” oraz = , czyli 
„równa się”               
                                                                                                 
ZNAK +  najpierw rysujemy kreskę z góry na dół, potem przecinamy ją 
kreską rysowaną od lewej do prawej strony.  Kochany Rodzicu! Pomóż 
dziecku napisać znak dodawania prawidłowo. Pomóż też napisać znak 
równania.
                                                                                                        

               2     +      2     =    4



            Kochani Rodzice, pomóżcie dzieciakom  w tej wyjątkowej sytuacji i 
proszę poćwiczcie zapisywanie dodawania w podobny do powyższego 
sposób. Gdy dziecko się go nauczy, możemy przejść do zapisu tylko 
liczbowego. Ważne, by dzieci w prawidłowy sposób pisały zarówno cyfry 
jak i znaki. Poproście, by przeczytały Wam działania. To ważne, by 
potrafiły odczytać prawidłowo, czyli powiedzieć np. zgodnie z zapisem 
powyżej :”Dwa dodać (NIE PLUS!) dwa równa się cztery”. 

                                                                                                                        

       KOCHANI RODZICE  
Wiem, że to dla Was trudny czas. Dlatego bardzo dziękuję za Waszą pracę,
za zaangażowanie. Chciałabym wiedzieć czy proponowane zadania są dla 
dzieci ciekawe, czy dają sobie radę, jak  się czują, jak spędzają czas. Może
chcą o coś zapytać lub Państwo macie jakieś pytania.

 DLATEGO UTWORZYŁAM MAILA DLA NASZEJ GRUPY

motylkinauczaniedomowe@gmail.com

Zapraszam do kontaktu!

Do jutra
Wasza

Pani Jola


