
Witam Was kochani!

Ten trudny czas może nauczyć nas cierpliwości, samodzielności , konsekwencji w 
wykonywaniu zadań oraz systematyczności.

Chciałabym, abyście zdali sobie sprawę z tego, że to nie jest czas wolny od 
zajęć , wręcz przeciwnie.

Musicie teraz bardziej się zmobilizować . Nie ma przy Was nauczyciela, który 
przypilnuje czy pracujecie. Sami musicie się pilnować.

Chciałabym Was wesprzeć, podając kilka wskazówek:

- Wstań rano i wykonaj poranną toaletę ( Możesz zaśpiewać piosenkę  „Szczotka,

   pasta, kubek, ciepła woda”

https://www.youtube.com/watch?v=ULcCm5PZwzI       

 

- Ćwiczenia są ważne każdego dnia: zrób 10 przysiadów, 10 pajacyków lub dowolne ćw. 
które pamiętasz z lekcji w-f

- Zjedz śniadanie wykonane własnoręcznie ( mama się ucieszy)  :)))

- Przygotuj się do zajęć:

ü  Wywietrz i uporządkuj swój pokój , a przede wszystkim swoje biurko

ü  Przygotuj książki, ćwiczenia, które obowiązują danego dnia zgodnie z 
nowym planem lekcji

ü  Po zakończonych lekcjach odłóż książki, znów wywietrz pokój

 

Jeśli będziesz wykonywał  zadania systematycznie, nauka będzie łatwa. Możesz sobie 
założyć, że wykonujesz po dwa zadania z każdego przedmiotu dziennie (zależy 
oczywiście ile tych zadań będzie). To jest tylko moja propozycja.

 

Zobaczysz to będzie proste! Trzymam za Ciebie kciuki!

 

A teraz same przyjemności - oczywiście dla chętnych.

Codziennie wykonaj jedno zdanie!

Które? Wybór należy do Ciebie, możesz oczywiście wykonać je wszystkie!

https://www.youtube.com/watch?v=ULcCm5PZwzI


 

Ø  Stań przed lustrem i zrób śmieszna minę. Jeśli się nie wstydzisz, zrób zdjęcie i 
wyślij na mój adres     katarzyna.grebowiec@wp.pl

 

Ø  Ugotuj kisiel lub budyń. Pamiętaj o przeczytaniu sposobu wykonania i 
bezpieczeństwie podczas pracy

 

Ø  Pobaw się ze swoim pupilem. Możesz nagrać filmik i mi go wysłać.

 

Ø  Zrób niespodziankę dla rodziców i odkurz mieszkanie, pozmywaj naczynia

 

Ø  Poukładaj w swoich szafkach, zrób porządki wiosenne

 

Ø  Możesz też przygotować kolacje przy świecach. Pamiętaj o odpowiednim nakryciu 
stołu, zasadach układania sztućców i nie zapomnij o zasadach savoir-vivre 

 

Ø  Pomóż rodzicom w przygotowaniu obiadu np. obierz warzywa

 

Ø  Jeśli chcesz się nauczyć przyszywania guzików zapraszam na stronę 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MjmUaWkzF-I

Jest ona po angielsku, ale doskonale obrazuje etapy pracy, a przy okazji 
będziesz mógł/mogła „szlifować” język

 

Ø Posłuchaj piosenki https://www.youtube.com/watch?

v=_4reuXDPyss          

Zawsze mnie rozweselaJ

Ø Jeśli masz ochotę nagraj filmik, jak wykonujesz jedno z powyższych zadań i 
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prześlij na mój adres katarzyna.grebowiec@wp.pl

 

 

Po powrocie do szkoły stworzymy „ Gazetkę zajęć różnych”.

Jeśli masz jakieś inne pomysły na spędzenie czasu wolnego , którymi 
chciałbyś/chciałabyś się  podzieli- chętnie obejrzę . 

Może być z tego niezła zabawa

 

Pamiętaj, aby wieczorem Wykna czynności higieniczne całego ciała. Połóż się spać 
wcześnie, aby rano mieć siłę i chęci do nauki.

 

 

NIE SIEDŹ TYLKO PRZED KOMPUTEREM!!!!!! 

WYKORZYSTAJ TEN CZAS, ABY SPĘDZIĆ GO Z NAJBLIŻSZYMI

 

POWODZENIA
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