KLASA IIA, 10.03. środa zajęcia online Agata Vlasakova
Temat: Z wizytą u lekarza... .Wyrazy z "h".
1. Powitanie –wspólne oglądanie prac dzieci (rysunki i opisy ptaków) na szkolnym facebooku:
https://www.facebook.com/SzkolaPolskawPradze/
2. Powtórzenie miękkich spółgłosek
- gra online: spółgłoski miękkie
https://wordwall.net/pl/resource/990902/polski/spółgłoski-miękkie
3. Z wizytą u lekarza
1) Termometr
(Do czego służy pokazany przez nauczyciela przyrząd. Kiedy go używamy? Ile wynosi temperatura ciała
zdrowego człowieka? Ile chorego?)
2) Wymyślanie skojarzeń związanych ze zdrowiem.
(np. spacery, uprawianie sportów, zdrowe jedzenie, warzywa i owoce...)
3) Kiedy idziemy do lekarza?
4) Czytanie tekstu:

Z wizytą u specjalisty
Był wtorek. Chmury zakrywały niebo, zaczynał padać deszcz i nic nie zapowiadało zmiany
pogody. Basia wybrała się z mamą do lekarza pediatry. Miała gorączkę i narzekała na ból
głowy. Ponadto miała uporczywy katar, przez który cały czas trzymała chusteczkę przy
nosie. Dodatkowo z niewiadomej przyczyny spuchł jej policzek. Dziewczynka była po
prostu chora.
Pani doktor dokładnie zbadała Basię, zajrzała jej do gardła, osłuchała plecy, zmierzyła
temperaturę. Potem pozwoliła dziewczynce się ubrać i wypisała receptę. Po krótkiej
rozmowie z mamą zaleciła wizytę u specjalistów: laryngologa, okulisty i dentysty.
5) Nauczyciel rozmawia z uczniami o tym, co przydarzyło się Basi.
- Co dolegało Basi?
- Dokąd poszła dziewczynka?
- Jakie czynności wykonywała pani doktor?
- Do jakich specjalistów musi udać się Basia?
6) Wyjaśnienie czym zajmują się lekarze: pediatra, laryngolog, okulista, stomatolog, ortopeda
W ćwicz.cz.3 – ćw.1,2 str.5
4. Pisownia wyrazów z „h”.
Nauczyciel pyta uczniów: Co wspólnego mają wyrazy: herbata, hiena, helikopter, haczyk, Hania?
Odp.: Na początku wyrazów jest samo h.
Czytanie haseł z podręcznika na str. 12. Wyszukiwanie wyrazów z "h".
Oglądanie filmiku - Kiedy piszemy wyrazy z "h".
https://www.youtube.com/watch?v=lpkNvBe3fes
W ćwiczeniach – ćw. 1/10.
Czytanie wyrazów z podręcznika na str.13 (ćwicz.3).

Wymyślanie wypowiedzi z użyciem wyrazów z wykrzyknikiem (np.Hej!, Hip-hip!, Hura!,Ha,ha,ha!).
Pożegnanie klasy słowami: Hip hip, hura! Hip hip, hura! Hip hip hura, hura, hura!

W domu
1. Nauczyć się pięknie czytać wierszyk pt. "Serio z bakterią s. 14".
2. Zeszyt ćwiczeń: ćwicz.1/7, ćwicz.1,2 str.10.

