
1 maja: Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy 

Międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 corocznie 1 maja.  

 W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950. 

 

Wiesz, kim zostać chcesz w przyszłości?        1. On poradzi sobie świetnie z programem i plikiem.  

Masz tu szereg możliwości.                                      Pisze wciąż na klawiaturze, jest ……      

Musisz tylko zdecydować,                                    2. Pójdź do niego ze zwierzaczkiem- poradę otrzymasz. 

w jakim fachu chcesz pracować…                             Pieska, kotka on wyleczy. Kto to? …… 

Twoja pasja Ci pomoże                                         3. Ona rytmu nie zagubi, sambę, walca tańczyć lubi. 

przy profesji Twej wyborze.                                    Zgadnąć nie jest sztuką wielką, taką panią zwiesz ……  

Praca będzie przyjemnością,                                4. On ulice patroluje i mandaty wypisuje.                                  

gdy wykonasz ją z radością.                                    Już odpowiedź mi podajcie. Mowa tu o ……  
 

 

Święta majowe zbliżają się wielkimi krokami, dlatego zachęcamy Was do 

samodzielnego wykonania kotylionu z bibuły w barwach narodowych.  

Do wykonania pracy potrzebne Wam będą: 

- bibuła marszczona w kolorach czerwonym i białym 

- nożyczki 

          - klej 

W linku poniżej znajduje się filmik, który dokładnie pokazuje jak wykonać kotylion. 

https://www.youtube.com/watch?v=K0TssmPiYcM 

https://www.youtube.com/watch?v=K0TssmPiYcM


Witam Was serdecznie! 

Jestem wielką fanką przygotowywania przez dzieci własnych plansz do gry. 

Dziś mam dla Was pomysł na znaną grę "Bingo!"- matematyczne. 

 

JAK GRAĆ? Będziemy potrzebowali planszy z kratkami na liczby.  

Ilość plansz zależy od liczby graczy. Każdy z nich może ją samodzielnie wykonać,  

nawet odręcznie. Przykładowe plansze widać na zdjęciu obok. 
 

Następnie jedna osoba wykonuje karteczki z działaniami, w naszym przykładzie,  

to mnożenie liczb w zakresie 100. Wyniki tych działań nie mogą się powtarzać,  

np. z działań 2·6=12 i 3·4=12 należy wybrać jedno. Działań musi być 16, ponieważ tyle 

jest kratek na planszy. Karteczki składamy lub zgniatamy w kulki - będą służyć do 

losowania. 
 

Zaczynamy grę od wypełnienia plansz.  

Wybrana osoba losuje karteczkę z działaniem i odczytuje je. Dzieci powinny podać 

prawidłowy wynik i wpisać go w dowolną kratkę na swojej planszy (nie podglądamy).  

Karteczkę z działaniem należy złożyć i odłożyć na bok.  

W taki sam sposób uzupełniamy wszystkie pola. 
 

Teraz zaczynamy prawdziwą rozgrywkę :) 

Znów losujemy karteczkę z działaniem i odczytujemy. Dzieci podają wynik, odszukują 

go na swojej planszy i wykreślają. Wygrywa ten, kto jako pierwszy wykreśli 4 liczby 

w pionie, poziomie lub po skosie. Osoba ta powinna krzyknąć Bingo! 

W tym momencie gra może się skończyć, jednak ja zawsze losuję karteczki dalej,  

aż wszystkie dzieci krzykną Bingo! 

Podczas tej gry, możemy wykonywać dowolne działania. Ćwiczymy liczenie - świetnie się bawiąc. 

Mocno zachęcam do wypróbowania. Pozdrawiam serdecznie wszystkie dzieci, Pani Ewa  


