Sesja 21.03
Szanowni rodzice prosze o zapoznanie dziecka ze slownictwem z zakresu: moje hobby (np.
gram na gitarze, flecie, biegam, jedze konno, na rowerze, rysuje, maluje, czytam , zbieram znaczki,
plywam, bawie sie klockami lego,gram w gry komuterowe).
Cwiczymy rowniez z dzieckiem slownictwo z porzednich lekcji i odmiane czasownikow z zycia
codziennego: wstaje, myje sie, jem sniadanie, ide do szkoly itd. Mozna zajrzec do zeszytu i zobaczyc
co robilismy. Cwiczymy zegar: rano o godzinie osmej wstaje I jem sniadanie itd.
Czasownik do nauczenia: LUBIC
Ja lubie/ nie lubie, ty lubisz/nie lubisz, on/ona lubi, my lubimy, wy lubicie, oni lubia. Co ty lubisz? Czy
lubisz? Tak, ja lubie, Nie , ja nie lubie. Po lekcji dziecko powinno umiec swobwodnie wypowiedziec
sie na temat co lubi robic a czego nie lubi, jak rowniez swobwodnie odmieniac czasonik w 3osobie
liczby pojedynczej np> moja mama lubi….

Literka do nauczenia sie: H, CH
dziecko powinno umiec wypowiedziec, napisac ze sluchu i plynnie przeczytac slowka oraz tekst z
lekcji

Proponuje uwzglednic nastepujace elementy, cala lekcja toczy sie w jezyku polskim:
Powtorzenie wiadomosci:
Rodzice omawiaja bierzaca data I pogode: wszytkie dni tygodnia, miesiaca, pory roku, liczebniki
porzadkowe od 12 wtecz, rodzice pytaja sie ktora jest godzina , okreslaja godzine: jest godzina 10
dziesiata (dziecko liczy wstecz dziewiata,osma ( nie dziewiec, osiem!!!) itd rodzic wskazuje na
roznice. Rodzic sprawdza zadanie domowe I co bylo na lekcji poprzedniej zadajac proste pytania
Rodzic powtarza wszytkie trudne literki (gloski) :

ą ć ci ę ł ń ni u ó ś si ź ż rz dź

dż dzi drz sz cz i pisze przyklady ( żaba) po czym dziecko ma przeczytac . Na koncu podaje
literke

H CH,

Lekcja temat:
H Ch.

rodzic prosi dziecko aby napisac w zeszycie temat Moje

hobby. Litera

1. dziecko ma napisac kaligraficznie te literki.
2. Znalezc w tekscie literke h I ch I zaznaczyc roznymi kolorami, przepisac slowka do
zeszytu/lub przeczytac , wskazac roznice w literkach.

3. Mama czyta tekst z dzieckiem i tlumaczy. Potem dziecko samo czyta (caly tekst lub
chociaz zaznaczone wyrazy) Prosze o poswiecenie duzo czasu na czytanie. Dzieci niestey nie
umieja czytac, wiec ta czesc lekcji powinna zajac najwiecej czasu !!!

Moje Hobby
1. Dyskusja jakie jest moje hobby I dlaczego. Napisac albo/ I powiedziec kilka zdan.
2. Analiza tablicy 1 I tablicy 2 (prosze pobrac zalaczniki)
3. Wypelnianie cwiczen. Rozne poziomy trudnosci. Do wyboru karty pracy –cwiczenia 1-10
(prosze pobrac zalczniki)

Piosenki do zaspiewania:
Dowolne z repertuaru Fasolki (youtube) lub biedronka I czarny kot (wydruk w zeszycie) Rodzic
spiewa z dzieckiem I zacheca.

Kino domowe:
obowiazkowy popcorn lub ulubione przekaski
Do wyboru : biedroka I czarny kot lub marta mowi, lub super strikers lub inny
wybrany przez dziecko w jezyku polskim. Rodzic oglada film z dzieckiem I niekiedy przerywa film
zdajac pytania I omawiajac film : co sie teraz stanie, dlaczego? Jak myslisz? Co to znaczy? Rozmowa
w jezyku polskim.

Plastyka:
Dowolna o tematyce moje hobby. Inspiracje na youtube. Rozmowa wklejamy, wycinamy, podaj mi
prsze nozyczki , klej itd… rozmowa w jezyku polskim

Obowiazkowe Czytanie
Rodzic czyta wybrana ksiazeczke z dzieckiem I wpisuje do dziennika czytania.

Dziekuje I zycze milej nauki
Pani Monika

