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Drodzy Uczniowie klasy 3a
Nie możemy się spotkać w szkole, dlatego mam dla Was zadanie.
Ogłaszam konkurs na najpiękniejszą książeczkę o miesiącach. Tytuł książeczki
„ Król Rok i jego dwunastu synów".

1. Przeczytajcie uważnie wiersz „Król Rok i jego dwunastu synów” oraz materiały pomocnicze, które Wam wysyłam.
2. Na oddzielnych kartkach przepiszcie:

- pierwsze dwie zwrotki wiersza
( w załączeniu macie przygotowany wzór)
3.Na następnych :
- na każdej oddzielnej kartce napiszcie nazwę jednego miesiąca ( we właściwej kolejności od 1 do 12), zwróćcie uwagę na tę kolejność w wierszu.
Ponadto dodatkowa informacja jest zawarta w załączonych materiałach.
Przepiszcie ( pod nazwą miesiąca) zwrotkę wiersza dotyczącą tego właśnie miesiąca.
Następnie wykonajcie obrazek ilustrujący ten miesiąc. Możecie odrysować obrazki ze stron z wierszem, ale mogą to być także ilustracje według Waszego
pomysłu ( tak jak na przykładzie, który dla Was zrobiłam). Ta ilustracja musi zawierać coś co się kojarzy z tym właśnie miesiącem, na przykład: bałwanek lub
śnieżynka,( któryś z zimowych miesięcy: grudzień, styczeń lub luty).
Symbol ( znak) grudnia to także może być Mikołaj lub choinka ( bo przecież w grudniu jest Boże Narodzenie, które kojarzy się z tymi symbolami). Miesiące
wiosenne: to wiosenne, pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy, żonkile), ale także cała budząca się do życia, ze snu zimowego przyroda ( trawy, kwiaty,
kwitnące drzewa, zielone listki, ptaki ) itd…
Pamiętajcie, że nasza praca dotyczy zjawisk przyrodniczych w Polsce. Możecie popytać rodziców a na pewno podpowiedzą jakimi cechami charakteryzuje się
każdy miesiąc. Liczę na Waszą pomysłowość.
Powinno być co najmniej 12 ilustracji – po 1 do każdego miesiąca. Technika dowolna, to znaczy, że możecie zrobić pracę wykonaną farbami, kredkami,
amastrami, wycinankę lub połączyć różne techniki. Wybór należy do Was.
Na następnej stronie wypiszcie ( pionowo) wszystkie miesiące i obok wpiszcie ile dni ma każdy miesiąc. Załączam informację na ten temat w postaci
rozsypanki. Wy musicie przepisać nazwy miesięcy na kartce, we właściwej kolejności ( patrz : strona z dyktandem), z podaniem ile dni ma każdy miesiąc.
Po powrocie do szkoły będzie dyktando z pisowni nazw miesięcy.
Zamalujcie na: zielono - nazwy miesięcy wiosennych
żółto - nazwy miesięcy letnich
pomarańczowo – nazwy miesięcy jesiennych
niebiesko – nazwy miesięcy zimowych
Podpowiedź znajdziecie na str.109, po rozwiązaniu znajdujących się tam zagadek.
Na koniec przygotujcie ładnie ozdobioną okładkę. Wykonałam dla Was wzór, ale wykorzystujcie własne pomysły. Na pewno będą znakomite.
Wewnątrz okładki umieśćcie swoją książeczkę. Kartki możecie zszyć zszywkami, spiąć lub związać sznureczkiem albo wstążeczką ( tak jak ja to zrobiłam).
Moi Drodzy Uczniowie!
Oceniać będę: staranność i estetykę wykonania, ładne pismo, brak błędów w pisowni oraz staranne, ładne i pomysłowe ilustracje. Każda praca zostanie
oceniona a ocena wpisana do dziennika.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone!
Prace proszę przynieść na pierwsze zajęcia po przymusowej przerwie. Macie więc dużo czasu na wykonanie zadania.
Powodzenia i do zobaczenia w szkole.
Plymouth 8.01.2021r.
Izabela Tomaszewska
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