
ZADANIA KL 1A,1B,1D                                                                                                           

 27.04.2020

Temat: Święto Ludzi Pracy- poznajemy zawody.

1.Proszę o wskazanie dnia tygodnia, pory roku oraz pogody w dniu dzisiejszym

https://autyzmopole.pl/?p=4455

 Zbliża się szczególne święto 1-Maja, jest to święto wszystkich, którzy pracują. Święto Twojej mamy i 

taty, pani ze sklepu, pani pielęgniarki, pani, która dba o porządek w naszej szkole, pani u której 

strzyżesz włosy. Poproś rodzica o przeczytanie wiersza, a potem przyjrzyj się przedstawicielom 

różnych zawodów.

                     

https://autyzmopole.pl/?p=4455


Kim będę w przyszłości?

Kiedy Zosia będzie duża

już nie będzie leczyć lalek,

a prawdziwa pani doktor

dobrze zajmie się szpitalem.

- A kim będzie Kasia? – Wiemy! –

woła Bolek, wołał Lolek

-Dzisiaj uczy kotka Mruczka,

Duża – będzie uczyć w szkole.

A Irenka szmatkę bierze.

Tu przyszyje a tam utnie.

Gdy urośnie... – Już zgadliśmy!

Będzie szyła piękne suknie.                           

Zaś Martusia, ta malutka,

bierze kredki – mądra głowa,

Dom rysuje. – Też już wiemy!

Będzie domy projektować .

Waży kaszę, waży groch, 

Waży gruszki, waży jabłka.

Gdy dorośnie, w wielkim sklepie

Będzie ważyć Małgorzatka.

Acha, jeszcze jest Agatka! Buzia - słonko, dwa warkocze.

- Gdy dorośniesz, o tym wszystkim napisz książkę! – Bardzo proszę!



      

   To jest kucharz                                                                            On gotuje i przyrządza potrawy

https://www.youtube.com/watch?v=NCn20pfHDKk

                      

To jest strażak.                                                                   On gasi pożary.

https://www.youtube.com/watch?v=M6WVB7CV44I



                                        

                             To jest pani sprzątająca.                Ona sprząta i myje okna.

           https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w

               

To jest pani pielęgniarka.                                            To jest lekarz. Bada cię gdy jesteś chory.

  https://www.youtube.com/watch?v=5_NIrSmSY9A

        



   

                                     

To są sprzedawcy.                                                      Oni sprzedają mięso, owoce, pieczywo i słodycze.



                                           

To jest listonosz.                                                                                   On roznosi listy 

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

                          

     

                                    To jest pani krawcowa. Ona szyje ubrania

            https://www.youtube.com/watch?v=bwLgD5z9IHo



                     

To jest policjant.                                                                                On pilnuje porządku.

https://www.youtube.com/watch?v=8Vo2DYNHeQc

                                                                                                                      Opracowała: Marzena Marcjasz

                                                             

  1.Wśród wielu zawodów, kucharz zajmuje szczególne miejsce. Zrobimy dzisiaj swojego osobistego   

kucharza. W tym celu przygotuj:

       

Rolki po papierze toaletowym                                          Blok techniczny lub rysunkowy

                 



                                              

     Czarny mazak                                        Nożyczki                                                Klej

Kucharza wykonaj podobnie lub według własnego pomysłu.

          

             



     2.Wybierz jeden obrazek i pokoloruj go.                                                                                                          

                



            



              



       



         



2.Połącz w pary przedmioty, które  wykorzystywane są w pracy malarza, nauczyciela, fryzjera i 

dentysty.                                                                                                                    

                                                                                                                           Opracowały: Halina Węgrowska

                                                                                                                                                    Anna Ausztol


