
Temat kompleksowy: „Wielkanoc”                                
Termin realizacji: 06.04.2020r. – 10.04.2020r.

 Poniedziałek dn.06.04.2020r.

Drodzy Rodzice i Kochane Dzieci ! 

Witamy Was w przestrzeni matematyczno-przyrodniczej. Zaczynamy kolejny
tydzień  zdalnego  nauczania.  Nasz  temat  kompleksowy  w  tym  tygodniu  brzmi
„Wielkanoc”. Już niedługo Święta a co za tym idzie wiele radości i zabaw, chociażby
z malowaniem jajek, dekoracji Waszych domków świątecznie i na wesoło. Święta
Wielkanocne kojarzą nam się z zajączkiem, barankiem i koszykiem pełnym pisanek. 

Na  dzisiejszych  zajęciach  będziemy  rozwijać  umiejętności  klasyfikowania
obrazków  na  zasadzie  „pasuje,  nie  pasuje”,  wykorzystamy  tu  symbole  Świąt
Wielkanocnych oraz nauczymy się zakładać mini plantację rzeżuchy. 
Pamiętacie już pewnie, że nasze zajęcia składają się z dwóch części: część I - główna,
część II- popołudniowa utrwalająca.  
Zapraszamy do wspólnej zabawy !

CZEŚĆ I

1. Na początek zaśpiewajcie nam na powitanie                                                  
(poniżej link do piosenki)
https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk

2. Naszą pierwszą zabawą matematyczną będzie zabawa pt „Świąteczne puzzle”.
Potrzebne nam będą 3 pocztówki świąteczne. Proszę byście dokładnie się im
przyjrzeli.  Następnie  poproście  rodziców,  by  każdą  z  nich  przecięli  na
pół/wzdłuż,  teraz  spróbujcie  je  złożyć  w  całość.  Dla  chętnych  i  chcących
spróbować  swoich  sił  mamy  propozycję,  by  rodzice  połówki  pocztówek
jeszcze raz przecięli w poprzek, a może jeszcze raz według własnego pomysłu.
Czy teraz też je złożycie w całość ? 
Powodzenia !

 Poziom 1 Wybieramy pocztówkę z małą ilością elementów,  najlepiej żeby na 
planie pierwszym był jeden duży element:  pisanka,  zajączek,  czy baranek;  

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk


ilość  „puzzli  pocztówkowych”  dostosowujemy  do  możliwości  swojego  
dziecka.
Poziom 2 Wybieramy pocztówki lub inne obrazki z jednym dużym symbolem 
Wielkanocnym (pisanka, zajączek, baranek, kurczaczek) i utrwalamy nazwy  
symboli  Wielkanocnych.  Można  do  nazw  włączyć  onomatopeje  (słowa  
dźwiękonaśladowcze:  kic,  kic,  bee,  bee,  bee,  pi,  pi,  pi),  Można  przeciąć  
obrazek na pół i wspomagając ręce dziecka, nakleić złożony na kartkę papieru.
Powodzenia !









3. Kolejną  zabawą  matematyczną  dla  Was  będzie  zadanie  polegające  na  tym,
byście wskazali paluszkiem te obrazki, które kojarzą Wam się ze zbliżającymi
Świętami.



4. „Polisensorycznie poznajemy ziarna rzeżuchy” - prosimy byście wysypali
sobie na stolik ziarna rzeżuchy, możecie ją powąchać, sprawdźcie jej kształt,
wielkość, zapach. 

5.  „Zakładamy  plantację  rzeżuchy”  -  prosimy  obejrzyjcie  krótki  film  
edukacyjny, później spróbujcie z rodzicami założyć swoją uprawę rzeżuchy.  
Pamiętacie, czego potrzebują rośliny do życia ? 
( link do strony https://www.youtube.com/watch?v=WqUG3DAtC34 )
Poziom 1. Ziarna rzeżuchy wsypujemy do małej miseczki i podajemy dziecku
do  polisensorycznego doświadczania.
Poziom  2. Podczas  zakładania  plantacji  wspomagamy  ruchy  rąk  dziecka-
metodą Affolter.

CZĘŚĆ II

1. Pamiętacie  zapewne,  że  bardzo  często  bawiliśmy się  w kodowanie.  Proszę
obejrzyjcie nasz film i spróbujcie pobawić się razem z nami. Zdradzimy Wam,
że  będziemy  szukać  Wielkanocnych  symboli  oraz  utrwalać  umiejętności
liczenia.  Informacja  dla  rodziców:  liczbę  oczek  na  kostce  do  gry
dostosowujemy do możliwości  dziecka – możemy zakleić  oczka bądź użyć
dwóch kostek. 
(nagranie wideo)
Poziom  2.  Zmniejszamy  ilość  zadań,  wspomagamy  słowami
dźwiękonaśladowczymi, wykorzystujemy metodę F. Affolter.

 Poziom 1 i 2 dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci posiadających
orzeczenie  o potrzebie  kształcenia  specjalnego.  Rodzic  dostosowuje poziom
zadań do możliwości swojego dziecka.

Życzymy udanej zabawy ! 
Nauczyciele: Małgorzata Gerek, Ewa Chmielewska, Magdalena Kołak 

https://www.youtube.com/watch?v=WqUG3DAtC34

