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 Witam Was!

Temat: Kosmonauci
 Otwórz książkę  Odkrywam siebie cz. 3,str. 74. Posłuchaj  rymowanki. Narysuj 
ufoludka według opisu.

  Naucz się  rymowanki na pamięć . Zinterpretuj ruchem tekst rymowanki .

Kosmonauta idzie dróżką,

przytupuje jedną nóżką,

klaszcze w ręce raz i dwa,

podskakuje: hopsa, sa.

Już w rakiecie prosto siada,

kiwa głową na sąsiada,

ster rakiety w ruch już wprawia,

 choć to wcale nie zabawa,

i rakieta się unosi, bo ją o to ładnie prosi.

Otwórz książkę  Odkrywam siebie cz. 3,str. 75. Narysuj drogę kosmonauty do 
rakiety po wyznaczonym torze. Zadanie to można wykorzystać do liczenia, np.: 

- pokoloruj 5 trójkątów, pokoloruj tyle samo gwiazd, pokoloruj o 3 koła więcej, itd.

  Posłuchaj wiersza „Halo, tu mówi Ziemia”. Uświadamianie dziecku, że Ziemia jest 
kulą składającą się z dwóch półkul, że kręci się wokół własnej osi i krąży wokół 
Słońca, a na pełny obrót potrzebuje całego roku.

Dzień dobry, dzieci! Jestem Ziemia,                                     

wielka, okrągła jak balonik.  

Z tej strony – Słońce mnie opromienia,

a z tamtej – nocy cień przesłonił.

Gdy jedna strona jest oświetlona

to zaciemniona jest druga strona.

Wy zajadacie pierwsze śniadanie

a spać się kładą Amerykanie.

Właśnie!

Bo ja się kręcę w krąg, jak bardzo duży bąk.

– Dobranoc! – wołam.

– Dzień dobry! – wołam



to znaczy zrobiłam obrót dokoła.

 A oprócz tego wciąż, bez końca,

 muszę się kręcić wokół Słońca.

 Ni gdyście jeszcze nie widzieli

 takiej olbrzymiej karuzeli!

Bo trzeba mi całego roku,

ażeby Słońce obiec wokół.

Oglądnij :Paxi i nasz Księżyc: Fazy i zaćmienia

https://www.youtube.com/watch?v=K_KqWr4oHmA

 Otwórz książkę  Odkrywam siebie cz. 3,str. 76. Przeczytaj  podpisy umieszczone 
pod  zdjęciami.   Odszukaj  w  naklejkach  takie  same  wyrazy.  Naklej  je  w 
odpowiednich miejscach. Dokończ rysunek , pokoloruj go.

  Wyjmij  z koszulki  kartę z wyrazami. Pisz wyrazy ołówkiem po śladach. Jeżeli 
chcesz,spróbuj napisać wyrazy samodzielnie. 

  Do zobaczenia!
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