
  



  

Drodzy Rodzice ! Drodzy Rodzice ! 

Poniżej zamieszczam bloki tematyczne dla uczniów na poszczególne dni tygodnia: Poniżej zamieszczam bloki tematyczne dla uczniów na poszczególne dni tygodnia: 
Realizacja zajęć od 08- 10.06.2020r Realizacja zajęć od 08- 10.06.2020r 

PONIEDZIAŁEKPONIEDZIAŁEK: Środki transportu lądowego.: Środki transportu lądowego.
WTOREKWTOREK: Środki transportu powietrznego. : Środki transportu powietrznego. 

ŚRODAŚRODA : Środki transportu wodnego. : Środki transportu wodnego.

W pliku zamieszczone są tematy przewodnie tygodnia, propozycje ćwiczeń W pliku zamieszczone są tematy przewodnie tygodnia, propozycje ćwiczeń 
oraz karty pracy do nauki i terapii w domu. oraz karty pracy do nauki i terapii w domu. 

Bardzo proszę o realizację zamieszczonych treści i ćwiczeń na miarę możliwości Bardzo proszę o realizację zamieszczonych treści i ćwiczeń na miarę możliwości 
Waszych dzieci.Waszych dzieci.

 
Materiały zamieszczane są jako pliki w formacie pdf, dzięki czemu mogą państwo dostosować Materiały zamieszczane są jako pliki w formacie pdf, dzięki czemu mogą państwo dostosować 

wielkość elementów do potrzeb Waszych dzieci.wielkość elementów do potrzeb Waszych dzieci.

Wykonane prace proszę przesyłać, jako zdjęcie lub skan, na maila Wykonane prace proszę przesyłać, jako zdjęcie lub skan, na maila sp1soswpt@gmail.com.sp1soswpt@gmail.com.

Proszę o zbieranie wykonanych prac do teczki ucznia. Proszę o zbieranie wykonanych prac do teczki ucznia. 
Propozycje ćwiczeń od nauczycieli – specjalistów są zamieszczone w oddzielnej zakładcePropozycje ćwiczeń od nauczycieli – specjalistów są zamieszczone w oddzielnej zakładce

 na stronie SOS-W.  na stronie SOS-W. 
                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                   Wychowawca: Anna B.                                                                                                   Wychowawca: Anna B.



  



  

ŚRODKI TRANSPORTU ŚRODKI TRANSPORTU LĄDOWEGOLĄDOWEGO

TO JEST TO JEST SAMOCHÓDSAMOCHÓD..
SAMOCHODY JEŻDŻĄ PO ULICACH.SAMOCHODY JEŻDŻĄ PO ULICACH.



  

Posłuchaj zagadki i odpowiedz.

Ma kierownicę,Ma kierownicę,
  na kołach opony,na kołach opony,

Możesz nim jechaćMożesz nim jechać
  w różne świata strony.w różne świata strony.



  

Pojazdy, które Pojazdy, które poruszają sięporuszają się p po lądzieo lądzie..



  

Odpowiedz na pytanie:Odpowiedz na pytanie: „Kto kieruje samochodem?” „Kto kieruje samochodem?”



  

Karty pracy do wydrukowaniaKarty pracy do wydrukowania



  

Narysuj po śladzie.Narysuj po śladzie.



  

Otocz pętlą ten samochód, który nie pasuje do pozostałych Otocz pętlą ten samochód, który nie pasuje do pozostałych 
w danym rzędzie.w danym rzędzie.



  

Narysuj po śladzie.Narysuj po śladzie.



  

Połącz samochód z odpowiednim kolorem farby.Połącz samochód z odpowiednim kolorem farby.



  

Policz i pokoloruj tyle kółek, ile jest samochodów.Policz i pokoloruj tyle kółek, ile jest samochodów.



  

Wytnij elementy i ułóż samochód.Wytnij elementy i ułóż samochód.



  



  

ŚRODKI TRANSPORTU ŚRODKI TRANSPORTU POWIETRZNEGOPOWIETRZNEGO..

TO JEST TO JEST SAMOLOTSAMOLOT..
SAMOLOT MA SKRZYDŁA.SAMOLOT MA SKRZYDŁA.

SAMOLOT LATA W POWIETRZUSAMOLOT LATA W POWIETRZU



  

Posłuchaj zagadki i odpowiedz.

Nie jest ptakiem, Nie jest ptakiem, 
lecz ma skrzydła,lecz ma skrzydła,
możesz się nimmożesz się nim

  w podróż wybrać.w podróż wybrać.



  

W powietrzu W powietrzu latająlatają::



  

Posłuchaj piosenki i odpowiedz na pytanie:Posłuchaj piosenki i odpowiedz na pytanie:

  „Kto steruje samolotem?”„Kto steruje samolotem?”

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


  



  

ŚRODKI TRANSPORTU ŚRODKI TRANSPORTU WODNEGOWODNEGO..

TO JEST TO JEST STATEKSTATEK..
STATEK PŁYWA PO WODZIE.STATEK PŁYWA PO WODZIE.



  

Posłuchaj zagadki i odpowiedz.Posłuchaj zagadki i odpowiedz.

Pokonuje morskie fale, Pokonuje morskie fale, 
szybko płynie w dal.szybko płynie w dal.

Nie lęka się sztormówNie lęka się sztormów
  i wzburzonych fal.i wzburzonych fal.



  

Po wodzie Po wodzie pływająpływają::



  

Posłuchaj piosenki i odpowiedz na pytanie:Posłuchaj piosenki i odpowiedz na pytanie:
  

„Kto stoi za sterem na statku?”„Kto stoi za sterem na statku?”

https://www.youtube.com/watch?v=F5xtCa4MPjk


  

Karty pracy do wydrukowaniaKarty pracy do wydrukowania



  

Wytnij elementy i ułóż według wzoru.



  

Narysuj po śladzie, pokoloruj i przyklej statek z poprzedniej karty pracy.Narysuj po śladzie, pokoloruj i przyklej statek z poprzedniej karty pracy.



  

Narysuj po śladzie.Narysuj po śladzie.



  

Drogi Rodzicu, przeczytaj!Drogi Rodzicu, przeczytaj!

Naciśnij, aby 
przeczytać.

https://mubi.pl/poradniki/przewozenie-dzieci-w-samochodzie-przepisy/


  

RewalidacjaRewalidacja
Karty pracy do wydrukowaniaKarty pracy do wydrukowania



  

Wytnij elementy z następnej karty pracy i przyklej Wytnij elementy z następnej karty pracy i przyklej 
w odpowiednim miejscu.w odpowiednim miejscu.



  

Wytnij elementy.Wytnij elementy.



  

Narysuj po śladzie zgodnie z kolorem. Narysuj po śladzie zgodnie z kolorem. 



  

Policz i połącz właściwe obrazki z cyfrą Policz i połącz właściwe obrazki z cyfrą 44..
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