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Domowe porządki. 

1. Rozmowa o aktualnym miesiącu.                                                                                                                 

-Czy Wy wiecie, jaki mamy teraz miesiąc? ( kwiecień ).                                                                                    

-A zastanówcie się od czego pochodzi nazwa tego miesiąca? ( od nazwy" kwiecie, kwiat ).           

-Dlaczego ten miesiąc tak się właśnie nazywa? ( bo w kwietniu rośnie bardzo dużo kwiatów   w 

ogrodach, lasach, na łąkach). 

2. Wysłuchajcie zagadki.  

Paszczę ma niewielką, 

zębów nie ma wcale, 

ale za to kurz z dywanu 

zjada doskonale! (odkurzacz) 

3. Obejrzycie ilustrację z urządzeniami elektrycznymi, które z pewnością każdy ma w domu ( 

załącznik ). Nazwijcie je. 

4.Ja ze swojej strony chcę Wam przypomnieć, że wszystkie urządzenia elektryczne działają na 

prąd. Prąd jest dla dzieci niebezpieczny. Można bardzo poważnie zachorować, jeśli taki prąd 

potarpie. Naprawdę może zrobić krzywdę. Dlatego też nie pozwalam Wam zbliżać się do kabla, 

który jest włożony w gniazdko elektryczne. Mam nadzieję, że weźmiecie sobie moją prośbę do 

serca. 

5. Wysłałam Wam znak, który ostrzega przed prądem. Jeśli go zobaczycie na urządzeniu 

elektrycznym nie zbliżajcie się do niego ( załącznik ). Obejrzycie go i  powiedzcie mi, jaki on ma 

kształt? ( trójkąt ). A jaki ma kolor ( żółty ). Narysujcie taki znak na połowie kartki. Pamiętajcie, 

aby był on duży i dokładnie taki, jak na zdjęciu. 

6.Pobawimy się z zabawę  "Prawda – fałsz”.                                                                                             

Rodzice przeczytają Wam zdania na temat urządzeń elektrycznych, a Wy powiedzcie czy  są  

one prawdziwe czy fałszywe.                                                                                                                                   

żelazko pierze  -fałsz   

czajnik gotuje wodę  - prawda 

pralka prasuje -fałsz 

odkurzacz zbiera kurz   -prawda 

suszarka miksuje - fałsz 



lodówka ogrzewa pokarm - fałsz 

mikrofalówka suszy włosy  -fałsz 

telewizor wyświetla filmy – prawda 

7.Wykonajcie ćwiczenie  z karty pracy nr 2  ze strony 47. Poproście rodziców o przeczytanie 

tego, co mówią dzieci. Na tej podstawie odgadnijcie, kim dzieci  chcą zostać w przyszłości, gdy 

dorosną ( strażak, lekarz, piłkarz, malarka ). Każdemu dziecku nalepcie odpowiedni strój.  

Powiedzcie, kim Wy chcecie zostać w przyszłości.                                                                                                                

Ta postać w środku to każdy z Was. Dokończcie rysowanie siebie w odpowiednim stroju. 

8.  Ćwiczenie dodatkowe.                                                                                                                

W książce  „ Wzorki w kolorki” zróbcie  stronę nr 11. Poprawcie kolorowymi kredkami 

drogę dzieci do ich latawców. 

 

 

 

 


