
PROPOZYCJA ZAJĘĆ NA WTOREK 28.04.2020 :)

1. Dzień dobry Słoneczka! Na powitanie zapraszam Was do poznania nowej zabawy 

ruchowej przy muzyce. Naśladujcie ruchy, które wykonują z filmiku:

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=n7v7XaazYGo

2. Rebus fonetyczny. Pierwsze głoski nazw tych przedmiotów, utworzą rozwiązanie – 

pewien wynalazek, który wszyscy świetnie znacie!Literki wpisz pod obrazkami.

HASŁO: …......................................................................................

3. Co  to  jest  komputer?”  –  burza  mózgów.  Rodzic  zaprasza  dziecko  do  rozmowy.

Wszystkie informacje uzyskane od niego zapisuje na dużym arkuszu papieru.  Chętne

dzieci,  mogą  zapisywać  hasłowo  swoje  propozycje  lub  rysować  przedstawiające  je

symbole. Rodzic moderuje rozmową w taki sposób, by podkreślić, że całkiem niedawno

komputery nie były tak popularne i nie każdy mógł z nich korzystać. Teraz natomiast są

bardzo  pomocnymi  wynalazkami:  pomagają  w  komunikacji,  są  obecne  w  kokpicie

samolotu, w nawigacji, w urządzeniach medycznych. 

4. Zabawa ruchowa „Awaria komputera”. Przy przygotowanej muzyce dzieci tańczą lub

skaczą.  Gdy  muzyka  przestaje  grać,  muszą  zastygnąć  w pozie.  Jeżeli  się  ruszają,  to

zostają „oddane do serwisu” i muszą wykonać 5 przysiadów.

5. Bezpieczny internet – zabawa dydaktyczna. Zachęcamy do rozmowy z dziećmi na temat

bezpieczeństwa w internecie. Można razem stworzyć na dużej kartce kilka reguł 

bezpiecznego internetu:

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=n7v7XaazYGo


• Nigdy nie podawaj informacji o sobie: adres zamieszkania,

numer telefonu, itp.!

• Nie ufaj osobom poznanym w sieci!

• Korzystaj z Internetu tylko pod kontrolą Rodziców!

• Nie wchodź na strony, których nie znasz!

• Korzystaj z komputera nie dłużej, niż 45 min!

• Zachowaj prawidłową postawę przy korzystaniu z

komputera!

• Nie otwieraj podejrzanych wiadomości lub stron!

• Nie wyśmiewaj, obrażaj, osądzaj innych!

• Powiedz rodzicom lub nauczycielowi jeśli coś cię

zaniepokoi!

Pomocne mogą się okazać te krótkie filmiki dostępne w internecie:

1. https://www.youtube.com/watch?v=jXPJgcbc1zQ

2. https://www.youtube.com/watch?
v=OSb4xcjeF0s&list=RDCMUC_gdoWFF8JOwgTOIamwEMCw&index=1

3. https://www.youtube.com/watch?
v=imLz4TTZ3iw&list=RDCMUC_gdoWFF8JOwgTOIamwEMCw&index=2

4. https://www.youtube.com/watch?
v=vZA1Ik78sbk&list=RDCMUC_gdoWFF8JOwgTOIamwEMCw&index=3

6. Praca z książką, część 3, str. 17a i 17b :)

https://www.youtube.com/watch?v=jXPJgcbc1zQ
https://www.youtube.com/watch?v=vZA1Ik78sbk&list=RDCMUC_gdoWFF8JOwgTOIamwEMCw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=vZA1Ik78sbk&list=RDCMUC_gdoWFF8JOwgTOIamwEMCw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=imLz4TTZ3iw&list=RDCMUC_gdoWFF8JOwgTOIamwEMCw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=imLz4TTZ3iw&list=RDCMUC_gdoWFF8JOwgTOIamwEMCw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=OSb4xcjeF0s&list=RDCMUC_gdoWFF8JOwgTOIamwEMCw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=OSb4xcjeF0s&list=RDCMUC_gdoWFF8JOwgTOIamwEMCw&index=1


Po pracy w książce zapraszamy do zabawy z komputerem, tak

wyjątkowo ;)

Taka multimedialna propozycja. Wspaniała do nauki i ćwiczeń

matematycznych. Zachęcam do rozwiązywania zadań na poziomie

zerówki, myślę że Słoneczka sobie poradzą!

http://matzoo.pl/?
fbclid=IwAR39OGZtlVPhqoq8R8MPw049Dm2NwBUTZna4ioBIiBpTF

UmeUUoKi913H-g

http://matzoo.pl/?fbclid=IwAR39OGZtlVPhqoq8R8MPw049Dm2NwBUTZna4ioBIiBpTFUmeUUoKi913H-g
http://matzoo.pl/?fbclid=IwAR39OGZtlVPhqoq8R8MPw049Dm2NwBUTZna4ioBIiBpTFUmeUUoKi913H-g
http://matzoo.pl/?fbclid=IwAR39OGZtlVPhqoq8R8MPw049Dm2NwBUTZna4ioBIiBpTFUmeUUoKi913H-g

