Drodzy uczniowie klasy 3a
Witam wszystkich serdecznie i zapraszam do dalszej nauki zdalnej.
Dzisiaj rozpoczniemy temat dotyczący zdrowia. Nie przerażajcie się tym,
że zadam Wam dużo pracy, ponieważ jest to materiał na kolejne 3
tygodnie. Nie róbcie więc wszystkiego od razu, ale rozkładajcie pracę na
kolejne dni. Po powrocie do szkoły będę sprawdzać co zrobiliście przez
czas gdy nie mogliśmy spotykać się na lekcjach w naszej szkole.
Wasza praca będzie oceniana a stopnie wstawię do dziennika. Jestem
pewna, że bardzo dobrze sobie poradzicie.
Temat: Jak dbać o zdrowie?
1. a) Przeczytajcie wiersz H. Łochockiej „Karolina”
b)Wykonajcie ćwiczenia nr 5,6,7,8 (związane z tekstem wiersza). W
ćwiczeniu 8 napiszcie dlaczego zdrowie jest ważne (co najmniej 3
zdania).
c)Wypiszcie z wiersza: 3 rzeczowniki, 3 czasowniki i 3 przymiotniki i
ułóżcie z nimi zdania o zdrowiu.
2. Przeczytajcie żarciki i zagadki. Myślę, że odpowiedzi na zagadki
będą dla Was
bardzo łatwe, a żarciki wprawią Was w dobry humor ( bo humor i
dobry nastrój też są bardzo
ważne dla zdrowia).
3. a) Przeczytajcie czytankę „ Chora klasa”
b)Przepiszcie do zeszytu wyrazy z ramki z ćwiczenia C- w
kolejności alfabetycznej.
c) Wykonajcie ćwiczenia: A,B,C,D
4. a)Przeczytajcie wiersz Jana Brzechwy „Żaba”. Poproście kogoś z
domowników ( mamę, tatę,
starszego brata lub starszą siostrę), aby przeczytali z Wami
wspólnie ten wiersz z podziałem
na role : narratora (czyli osoby, która opowiada historię żaby) i
doktora. Umówcie się, kto
będzie czytał rolę narratora, a kto będzie czytał to co mówił do
żaby doktor.
b) Wykonajcie ćwiczenie E
5. Przeczytajcie notatkę o Kopalni Soli w Wieliczce.
a) Odpowiedzcie na pytania do tekstu - ćwiczenie F.

Obejrzyjcie na You Tube FILMIKI: „ Wieliczka” Salt Mine” i „Kopalnia
soli Wieliczka, zwiedzanie trasy turystycznej dla dzieci, Solilandia”.
Poznacie niezwykłe miejsce w Polsce. Znajdującą się w Wieliczce
koło Krakowa, kopalnię soli , która jest zabytkiem na skalę światową
a ponadto znajduje się w niej
( pod ziemią) sanatorium, w którym ludzie leczą choroby układu
oddechowego.
6.Nauczcie się na pamięć tekstu „Piosenki o zdrowiu”, którą zamieszczam
poniżej a także nauczcie się ją śpiewać.
Znajdziecie ją na : You Tube
Orkiestra dni naszych.

” Piosenka o zdrowiu.”

Gdy człowieka boli głowa
Wtedy nie chce się żartować,
Kiedy człowiek ma katarek
Nic się nie chce robić wcale.
Refren:
Co jest najważniejsze, kto mi odpowie?
Zdrowie, zdrowie, zdrowie.
Co jest najważniejsze, kto mi odpowie?
Zdrowie, zdrowie, zdrowie.
Gdy człowieka boli szyja
Wtedy szczęście mu nie sprzyja
Kiedy boli cały człowiek
Znaczy chyba, nie to zdrowie.
Refren:
Co jest najważniejsze………..
Kiedy dzidzia bardzo chora
Trzeba szybko do doktora.
Doktor w pupę da zastrzyki
Będzie tylko płacz i krzyki.
Refren:
Co jest najważniejsze………

Prawda, że to zabawna piosenka? Wspólnie ją zaśpiewamy po powrocie
do szkoły.
7. Moi drodzy! Nie możemy przy okazji tematu o zdrowiu pominąć
tematu obecnie panującej pandemii grypy Covid 19. Dlatego
obejrzyjcie sobie na You Tube : Bajka o wirusie/Bajka o
koronavirusie.
Weźcie sobie do serca( czyli zastosujcie w życiu codziennym) uwagi
dotyczące tego jak należy zachowywać się podczas epidemii.
8. Na koniec zróbcie plakat na temat zdrowia. Pamiętajcie: plakat to taka
praca plastyczna, która zawiera obrazek i hasło na temat, którego
plakat dotyczy, na przykład :
„Zdrowie ma się tylko jedno!”
„ Ty sam najlepiej możesz dbać o swoje zdrowie”
„ Zdrowie jest najcenniejszym skarbem”
Możecie oczywiście wymyślić swoje hasło. Technika i format ( wielkość,
kształt) plakatu, są dowolne. Może to być: rysunek, praca malowana
farbami, wycinanka lub collage ( czyli praca wykonana różnymi
technikami plastycznymi). Może dotyczyć zdrowego odżywiania,
właściwego ubierania się – stosownie do pogody, ruchu na świeżym
powietrzu i innych elementów zdrowego stylu życia i dbania o swoje
zdrowie. Najlepsza praca zostanie nagrodzona.
Życzę Wam dużo zdrowia i czekam na spotkanie z Wami w naszej szkole.
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