Temat dnia: Cudze chwalicie swego nie znacie.
Cel lekcji: wyszukasz w tekście informacje o wybranych regionach Polski i połączysz pasujące do siebie
zdania za pomocą podanych wyrazów.
1. Na początek dzisiejszych zajęć proponuję uczniom zabawę ,,Wędrówki dalekie i bliskie".
Proszę Rodziców o ukrycie w pokoju koperty z rozsypanką sylabową tworzącą hasło: Cudze chwalicie, swego
nie znacie".Następnie, proszę aby Rodzic używając poleceń: idź na wschód( na prawo), zachód( na lewo),
północ(do przodu), południe(do tyłu) kierował dzieckiem tak, aby doszło do celu, wyjęło kopertę i przeczytało
hasło.Jak Ci sie udało wykonać to zadanie, to należą Ci się wielkie brawa!
2.W następnym kroku proszę, aby dziecko spróbowało zinterpretować to powiedzenie.
3.Jeśli masz w domu mapę Polski - wskaż na niej góry, niziny, wyżyny, morze. Zwróć uwagę, jakimi kolorami
oznaczone są na mapie( tego się już uczyliśmy).
4.Przeczytaj tekst w podręczniku na str.48 i 49 pt. ,,Przyroda regionów".Zwróć uwagę na położenie
omawianych regionów na mapie konturowej Polski i kolory, jakimi są zaznaczone.
5.Wykonaj zad.1 ze str.55 w ćwiczeniach w oparciu o mapy konturowe z podręcznika.Pamiętaj o pisowni nazw
geograficznych wielka literą.
6. Zad.2 str.55 wykonaj korzystając z informacji zawartych w podręczniku. Wypisz elementy charakterystyczne
dla wymienionych regionów.
7.Wskaż Rodzicom na mapie, gdzie leży Twoja miejscowość? Czy potrafisz określić w jakiej części Polski jest
usytuowana?
8.Zadanie 4 z ćwiczeń wykonajcie w zeszytach.
Pamiętacie, czym się różni zdanie pojedyncze od złożonego? Jeśli ktoś zapomniał to przypomnę, ze zdanie
pojedyncze ma jeden czasownik, a zdanie złożone ma ich co najmniej dwa. Jak przepiszecie zdania do zeszytu
to podkreślcie w nich czasowniki.
Zadanie 4 wykonujemy w ten sposób, że łączymy dwa zdania pojedyncze w tym samym kolorze w zdania
złożone, łącząc je przy pomocy wyrazów:więc, ponieważ, dlatego. Zwróćcie uwagę, że w powstałych zdaniach
będzie wielka litera tylko na początku zdania.
9.Myślę, że chętnie zrobicie zadanie zadanie 5 str. 56. Strzałki doprowadzą Was do rozwiązania.
10.Wykonaj zadanie 6 w ćwiczeniach str. 57(bez kropki)
11.Zadanie 7 str. 57- uzupełnij program wycieczki do Ojcowa używając wyrazów z ramki.
12. Na deser polecam filmik na kanale You Tube ,,Wędrówki z mapą - krajobrazy Polski".
Pozdrawiam
renata.gluszyk@sp8sanok.pl

