
Zadania 02.04.2020 

1. To  nie zadanie ale gorąca prośba do Państwa - 2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień 

Autyzmu ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Motywem obchodów jest kolor 

niebieski.  Chciałabym,  abyśmy  pokazali solidarność z chorymi na autyzm w tym szczególnym dniu  

w dowolny sposób:  ubrali się na niebiesko, wykonali  obrazek  bądź przedstawili inną formę wyrazu 

solidarności wg własnego pomysłu. Czekam na  zdjęcia      , które zostaną umieszczone na stronie szkoły, 

mam nadzieję, że pomalujemy ją jutro troszkę na niebiesko       

Poniżej link- Film  będący wprowadzeniem do tematyki autyzmu. 

https://www.youtube.com/watch?v=QLv-dvLCgAg-  

2.  Dodawanie i odejmowanie w zakresie 8 z wykorzystaniem liczmanów. Zapis liczbowy działania. 

Do zadania potrzebne będzie 8 klocków (lub inne liczmany: wycięte z papieru, nakrętki, samochodziki itp.) oraz cyferki  

i znaki -,+,=. 

 Rodzic podaje zadania, a dziecko stara się je rozwiązać, dokładając klocki lub je odsuwając. Następnie układa  zapis 

liczbowy działania. 

Przykładowe zadania: 

• Na drzewie siedziało 6 szpaków . (Dziecko układa przed sobą 6 klocków). Potem przyleciały jeszcze  

2 szpaki. (Dziecko dokłada jeszcze dwa klocki). Ile szpaków siedzi teraz na drzewie? (Dziecko liczy klocki i podaje ich 

liczbę, odpowiadając na pytanie, a następnie układa działanie 6+2=8) 

• Na drzewie było 8 skowronków. (Dziecko układa przed sobą 8 klocków). Przejeżdżający samochód 

wystraszył je i wszystkie odleciały. (Odsuwa 8 klocków). Ile skowronków pozostało na drzewie? 

• W gnieździe  zbudowanym na wysokim drzewie mieszkała para bocianów (ile to para?). Po jakimś 

czasie z jaj wykluło się 5 młodych piskląt.  Ile bocianów mieszka teraz w gnieździe?  

Rodzic może w ten sposób układać kolejne zadania. 

3.  Karta pracy 3 str 66 (jeśli nie macie książki rysujecie rozwiązanie)  

    Karta pracy 3 str 67 – skan obu kart do pobrania ze strony szkoły. Kart nie trzeba odsyłać 

 

Dla chętnych 

4. Zajęcia muzyczno-ruchowe TUPTAJ, STARSZAKU - PAN MIŁOSZ 

https://www.youtube.com/watch?v=vjnvB9gEDmA 

5. Praca plastyczna – kwiatek 

• Wycinanie z fioletowej lub żółtej bibuły płatków kwiatu. 

• Okręcanie kulki  waty/ styropianu wielkości orzecha laskowego kolorową bibułą tak, aby można było 

do jej końców przyczepić płatki 

• Układanie dookoła wyciętych płatków, posmarowanie wykałaczki klejem. Przymocowanie 

uformowanego kwiatu- włożenie wykałaczki do kulki z waty/styropianu. 

• Okręcanie wykałaczki paskiem zielonej bibuły. 

• Umocowanie kwiatka w kulce plasteliny włożonej do zakrętki. 

Dzieci sprzątają stanowisko pracy       
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