
Kwiecień 

Tematyka tygodnia: 

Moja miejscowość, mój region

27.04.2020 – 30.04.2020

Cele ogólne 

• rozbudzanie zainteresowania najbliższą okolicą, 

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

• zapoznanie z polską muzyką klasyczną,

 • rozwijanie twórczego myślenia i sprawności rąk.

Cele operacyjne 

Dziecko: 

• wie, jakie obiekty znajdują się w najbliższej okolicy,

 • odpowiada na pytania dotyczące opowiadania,

Poniedziałek, 27.04.2020

Temat dnia: Koszyczek wielkanocny

Dzień dobry Skrzaciki!

Co tam u Was słychać? Dziękuję Wam bardzo za Wasze zdjęcia i wykonane
prace😊 Wszystkie  są  przepiękne!  Ten  tydzień  będzie  jeszcze  inny  niż
wcześniejsze  W tym  tygodniu  będziemy przygotowywać się  do  obchodów
ważnych  dla  nas  dni  -  Dnia  Flagi  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  Święta
Konstytucji 3 Maja. 

Będziemy  poznawać  tradycje  związane  z  tymi  ważnymi  Świętami,
będziemy  utrwalać nazwy i wygląd symboli narodowych (jestem pewna, że
wielu  z  Was  już  kilka  zna😉) w  tym  tygodniu  będziemy  wzbogacać
wiadomości  na  temat  naszego  kraju,  kształtować  poczucie  przynależności
narodowej.

Możemy również uczcić te ważne dla nas,  Polaków święta, wykonując
biało – czerwone, którymi udekorujemy okna i balkony😊 

Wiem, że ten czas dla nas nadal nie jest łatwy ale razem damy rade! 😊😊

Tak jak już wspomniałam w tym tygodniu przygotujemy się do ważnych dla
każdego Polaka dni  😊 Poczytamy, przygotujemy dekoracje i  będziemy się
dobrze bawić (przynajmniej mam taką nadzieję😊) gotowi? Zaczynamy!



Chciałabym abyśmy ten tydzień przywitali  piosenką,  jestem pewna,  że  ją
doskonale pamiętacie:

Witaj …(tutaj imię) /*2

Jak się masz? /*2

Wszyscy Cię kochamy / *2 

Bądź wśród nas! /*2 

Kiedy już rodzice Cię przywitali, teraz proszę przywitaj ich! Na pewno będzie
im bardzo miło😊 

Genialnie! Mam nadzieję, że troszkę się rozruszałeś/łaś😊

Teraz zapraszam Cię do zabawy konstrukcyjnej  pt. „Moja miejscowość”

Potrzebne Ci będą klocki różnego rodzaju i różnej wielkości. W tej zabawie
masz za zadanie zbudowanie z klocków (różnego rodzaju i różnej wielkości)
budowle przypominające te, które znajdują się w ich najbliższej okolicy.

I jak gotowe? Jeżeli tak -  proszę zrób z rodzicami zdjęcie swojej budowli i
prześlijcie mi je na maila😊 Z chęcią je zobaczę!

Teraz proszę Cię , usiądź wygodnie i  uważnie wysłuchaj opowiadania

A. Widzowskiej:  Łazienki 

Olek bardzo lubi  chodzić  do przedszkola.  Najbardziej  cieszy go zabawa w
ogródku oraz  wycieczki. Jednak, kiedy pani wspomniała, że planuje wyjście
do  Łazienek,  Olek  posmutniał.  –  Do  łazienek?  Mnie  się  wcale  nie  chce
siusiu… – Łazienki  Królewskie  to  znany warszawski  park położony wokół
pięknego pałacu – wyjaśniła pani. – A ja już tam byłem… – jęknął Maciuś.
Pogoda  była  słoneczna,  a  park  okazał  się  pełen  niespodzianek.  Dzieci
odwiedziły Amfiteatr, gdzie w dawnych czasach odbywały się przedstawienia
dla  króla  Stanisława Augusta  Poniatowskiego.  Pani  powiedziała,  że  wciąż
można tu podziwiać sztuki teatralne i koncerty. – Ten król miał na imię tak
jak ja – ucieszył się Staś. – Ciekawe, czy lubił frytki… – Wtedy nie znano
frytek – wyjaśniła pani. W południowej części Łazienek znajdowała się wielka
misa, a nad nią rzeźba lwa wypluwającego wodę. – Zobaczcie, jakie źródełko!
– pisnęła Zosia. – Możemy umyć ręce? – Oczywiście. – A ten lew gryzie? – Nie,
to tylko fontanna w kształcie lwiej głowy – uspokoiła ją pani. – Ja już tu
byłem – jęknął po raz drugi, Maciuś. – Ale marudzisz – zdenerwował się Olek.
W  stawie  pływały  ogromne  pomarańczowe  karpie.  Podczas,  gdy  pani



pokazywała  dzieciom  sikorki,  Zuzia  z  Kubą  postanowili  nakarmić  karpie
resztkami  bułki,  którą  Zuzia  zabrała  na  wycieczkę.  Gdy  tylko  pani  to
zauważyła, powiedziała dzieciom, że w każdym parku obowiązuje regulamin.
W Łazienkach Królewskich zgodnie z regulaminem nie wolno karmić zwierząt
i rozsypywać im pokarmu. Nie wolno także dotykać zwierząt w szczególności
wiewiórek  i  pawi.  –  Ja  już  tu  byłem –  znów odezwał  się  Maciuś.  Nawet
wiewiórki nie wywołały uśmiechu na jego buzi. Jednak przy wyjściu z parku,
Maciuś zaskoczył wszystkich. – Tutaj nie byłem! Co to za pan pod żelaznym
drzewem?  –  zapytał,  wyraźnie  ożywiony.  –  To  jest  pomnik  Fryderyka
Chopina, polskiego kompozytora i pianisty. A drzewo, pod którym siedzi, to
wierzba, symbol Polski. Maciuś po raz pierwszy uśmiechnął się od ucha do
ucha i powiedział: – Też bym chciał taki pomnik w mojej łazience… Kolejnym
punktem wycieczki była stadnina koni znajdująca się nieopodal Warszawy. –
Konie!  –  zawołał  nagle  rozradowany  Olek.  Rzeczywiście,  za  ogrodzeniem
spokojnie pasły się konie: brązowe, czarne, nakrapiane i nawet jeden biały.
Dzieci mogły je pogłaskać po mięciutkich chrapkach. Były tam nawet dwa
kucyki  z  warkoczykami  zaplecionymi  na  grzywach.  –  Może  zamiast  psa
rodzice zgodzą się na konia? – pomyślał Olek. – Tylko gdzie on by mieszkał?
Muszę to jeszcze przemyśleć.

KONIEC

Ilustracje do opowiadania można zobaczyć na poniższej stronie: 

(zachęcam do ich obejrzenia)

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/
olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=66

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=66
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=66


Jestem z Ciebie dumna! BRAWO!

Jestem pewna, że wytrzymanie w skupieniu tak długiego czasu nie było dla
Ciebie  łatwe –  więc  proszę   teraz  wstań i  przebiegnij  pokój  5  razy  (tylko
ostrożnie😉) a  potem proszę podskocz 8 razy jak najwyżej potrafisz! 😊

Teraz rodzice zadają Ci  kilka pytań na temat opowiadania,  jeśli  będziesz
miał/ała z czymś problem – nic się nie martw – rodzice na pewno pomogą😉

Dokąd dzieci wybrały się na wycieczkę? 

Co znajdowało się w parku w Łazienkach Królewskich? 

Jaki kształt miała fontanna, którą zobaczyły dzieci w parku? 

Jakie zwierzęta dzieci wydziały w parku? 

Jak się nazywa słynny polski muzyk, którego pomnik znajduje się w

warszawskich Łazienkach? 

Gdzie dzieci udały się po zwiedzeniu Łazienek?



Super! Widać, że uważnie słuchałaś/łeś opowiadania😊

Teraz zapraszam Cię abyś wygodnie położył/yła się na dywanie, zamknął/ęła
oczy i wsłuchał/ała się w utwór, który mama lub tata odtworzą, będzie to
dzieło Fryderyka Chopina Mazurek As-dur. 

Link do odtworzenia utworu tutaj:

https://drive.google.com/open?id=1MTaF2To7eygxs1I8pRSMC7w2ErI0mdaz

jak również tutaj: https://pl.chopin.nifc.pl/chopin/composition/detail/id/151

Po wysłuchaniu utworu spróbuj opowiedzieć rodzicom, z czym kojarzy Ci się
ten utwór😊

To tyle na dziś😊 Dziękuję za Twoją pracę😊 do jutra!

28.04.2020 – wtorek

Temat dnia: Jesteśmy uprzejmi wobec innych

Witaj! Dzisiaj zapraszam Cię do wspólnej zabawy rozpoczynając od wesołej
piosenki o krasnoludkach-  na pewno ją pamiętasz😉

Tutaj można ją pobrać/odtworzyć: 

https://drive.google.com/open?
id=1MVbbaYYqHenYOWBd8Co4MDEyBY1skEC3

Powodzenia! 😊

I  jak  Ci  poszło?  Mam nadzieję,  że  śmiechu  było  przy  tym sporo😊 więc
skocznie przechodzimy do kolejnego zadania!

Usiądź wygodnie i wsłuchaj się uważnie - co słychać wokół nas? 

Ważne,  abyś   przez  chwilę  był  bardzo  cicho  i  uważnie  słuchał  odgłosów
wokół. Jeśli ich nie ma (lub są niewyraźne), Rodzic może sam je stworzyć

https://drive.google.com/open?id=1MTaF2To7eygxs1I8pRSMC7w2ErI0mdaz
https://pl.chopin.nifc.pl/chopin/composition/detail/id/151
https://drive.google.com/open?id=1MVbbaYYqHenYOWBd8Co4MDEyBY1skEC3
https://drive.google.com/open?id=1MVbbaYYqHenYOWBd8Co4MDEyBY1skEC3


(np.  postukać  w  podłogę).  Następnie  spróbuj  opowiedzieć,  co
słyszałeś/łaś.😊 

Wsłuchaj się uważnie😊 Dasz radę! 3,2,1 – start! I co pewnie zdziwiłeś/łaś
się ile odgłosów i dźwięków nas otacza! 😊

Teraz  zapraszam Cię  do  podskoków  i  pląsów  w  rytm  piosenki  „  Proszę,
dziękuję”. 

Tutaj przesyłam link do piosenki:

https://drive.google.com/open?
id=1y9Z3FaEno8D8cDTACULRM9RjoMp4aUtN

Poproś rodziców aby włączyli piosenkę a Ty spaceruj, podskakując i pląsając
po  pokoju  wsłuchując  się  w  nią  (dokładnie  tak,  jak  w  przedszkolu😊).
Następnie  mama  lub  tata  zatrzymają  muzykę  a  Ty  masz  za  zadanie  nie
ruszać się (rodzice mogą utrudniać zadanie, mówiąc śmieszne rzeczy więc
uważaj i bądź czujny/na !:😉 ) 

Jeśli piosenka spodobała Ci się tutaj można pobrać tekst:

https://drive.google.com/open?id=15dRQfacvg6gRMAs8kRNSiuDAlHtEAGAi

Teraz proszę abyś spróbował / ła odpowiedzieć na pytania, które zada Ci
mama lub tata: 

Jakie magiczne słowa są wymienione w piosence? 

Dlaczego te słowa są magiczne?

Bardzo dobrze! 😊

 To jeśli tak dobrze sobie radzisz, zapraszam Cię do zabawy badawczej! 

„Co jest słodkie, a co słone?”

Potrzebne Ci będą : 

o dwie szklanki z ciepłą wodą, 

o dwie łyżeczki, 

o sól, 

o cukier. 

Tutaj masz bardzo ważne zadanie! 

Wsyp, proszę  produkty do kolejnych szklanek i mieszaj je łyżeczkami. 

https://drive.google.com/open?id=15dRQfacvg6gRMAs8kRNSiuDAlHtEAGAi
https://drive.google.com/open?id=1y9Z3FaEno8D8cDTACULRM9RjoMp4aUtN
https://drive.google.com/open?id=1y9Z3FaEno8D8cDTACULRM9RjoMp4aUtN


Mama lub tata  zapytają o to, dlaczego cukier i sól zniknęły. Jak sądzisz?  Co
się z nimi stało?

Następnie spróbuj powstałych roztworów, określając ich smak. 😊

Jaki  smak bardziej  lubisz?  Brawo!  Doskonale  poradziłeś/łaś  sobie  z  tym
eksperymentem! 

Jeśli jest to możliwe zapraszam Cię na spacer z rodzicami (oczywiści pamiętaj
o maseczce😊  

Podczas  spacerowania  pamiętaj  o   stosowaniu  zwrotów  grzecznościowych
wobec przechodniów. ( Jeśli  nie pamiętasz – spokojnie- Rodzice na pewno
przypomną zwroty grzecznościowe i powiedzą, kiedy się je stosuje.)

Podczas spaceru jest czas na zastosowanie ich w praktyce (np. powiedzenie
Dzień dobry! mijanej osobie). 

Pamiętaj również, proszę o prowadzeniu obserwacji przyrodniczych i
spróbuj  zaobserwować :  czy rosną już kwiaty i  czy kwitną drzewa,
może zauważysz jakiegoś znanego Ci ptaka?! Powodzenia!! 😊 

Po  spacerku  zapraszam  Cię  do  pracy  plastycznej  pt.  „Moja  najbliższa
okolica” spróbuj przypomnieć sobie, co widziałeś na podwórku i narysuj to,
co najbardziej Ci się spodobało😊 

Dziękuję  za Twoje  zaangażowanie!  Jeśli  narysowałeś/łaś  rysunek podczas
tych  czy  wcześniejszych  zajęć  możesz  wraz   z  rodzicami  wysłać  mi  jego
zdjęcie. Z chęcią obejrzę Twoje postępy😊

Dobrego  i  słonecznego  dnia!  😊 i  oczywiście  już zapraszam  na
jutrzejsze pląsy😉

Środa – 08.04.2020r.

Temat dnia: Domy i domki



Witam Cię  w  kolejną  środę!   Jak  ten  czas  leci!  Mam nadzieję,  że  jesteś
gotowy/wa do zajęć😊 Dziś aby się rozbudzić proponuję taniec 😊

Mam  nadzieję,  że  go  dobrze  pamiętasz,  jeśli  nie  –  nic  się  nie  martw😊
przesyłam również instrukcję 😊

Poniżej przesyłam link do piosenki:

Tutaj można odtworzyć/ pobrać piosenkę:

https://drive.google.com/open?
id=18vGXW1ueBOlyOxjdVRVVWLrjCEsZ2lWT

Jeżeli nie masz możliwości wysłuchania piosenki – nie martw się – możesz po
prostu poruszać się zgodnie z tekstem i wskazówkami😊

Brawo! Zdania perfekcyjnie wykonane😊

Teraz proszę usiądź przy biurku/stoliku😊 I wykonaj pracę plastyczną😊

Potrzebne Ci będą: 

o biała kartka,

o ołówek, 

o kredki 

Zapraszam Cię do zabawy plastycznej  „Dorysuj brakujące elementy.” Poproś

mamę lub tatę aby narysowali Ci rysunek domu: prostokątny kształt domu,

trójkątny  dach,  po  bokach  dwa  okna  z  brakującymi  elementami.  Czyli

rodzice rysują coś takiego😊

https://drive.google.com/open?id=18vGXW1ueBOlyOxjdVRVVWLrjCEsZ2lWT
https://drive.google.com/open?id=18vGXW1ueBOlyOxjdVRVVWLrjCEsZ2lWT


Następnie  Ty  masz  za  zadanie  dokończyć  rysować  zgodnie  z  ich

poleceniami:

 Pomiędzy oknami dorysuj drzwi. 

 Na dachu dorysuj komin. 

 Przed domem narysuj chodnik.

 Obok domu dorysuj garaż. 

 Nad domem – słońce.

 Za domem rośnie las.

Mam nadzieję, że zadanie nie było dla Ciebie zbyt trudne 😊 

Wiem, że zadanie wymagało od Ciebie skupienia dlatego chciałabym abyś

wziął/ęła udział w zabawie ruchowej w tor przeszkód :

1.Ustaw tor przeszkód z tego co jest pod ręką: mogą to być krzesła, puszki,
butelki z wodą nawet garnki czy miski. Ważne żeby przedmioty ustawione
były w różnej  odległości od siebie. Długość trasy zależy od ilości potrzebnych
przedmiotów  którymi  dysponujesz.  Im  więcej,  tym  lepiej!  Ustaloną  trasę
trzeba przejść jak najszybciej, ale z utrudnieniami np. z książką na głowie.



Zalicza się zadanie jeżeli książka nie spadnie😊
Możesz  też  do  małej,  plastikowej  torebki  nasyp trochę ryżu lub grochu i
dobrze ją zawiąż.
Tym  razem  wykonujesz  zadanie  trudniejsze  –  przenosisz  torebkę
umieszczoną  na  wierzchu  prawej  stopy.  To  samo  ćwiczenie  wykonujesz
zmieniając stopę.
Jesteś już mistrzem w pokonywaniu przeszkód😊

Jestem pewna, że zabawa podobała Ci się😊 

Teraz  zapraszam Cię usiądź  wygodnie  w siadzie  skrzyżnym i  postaraj  się
proszę, wysłuchać w skupieniu krótkiego wiersza 😊 na pewno Ci się uda!

B. Szelągowska Moja Ojczyzna

 

To właśnie flaga Polski, tak jak już wspomniałam na początku 2 maja jest
Dniem  Flagi  Rzeczypospolitej  Polskiej.   W  kolejnym  tygodniu  również



będziemy mówić o naszej ojczyźnie jednak już dziś chciałam Cię prosić abyś
już dziś spróbował/ ała wykonać swoją flagę 😊 którą będziesz mógł/mogła
ozdobić  swoje  okno/balkon😊 A  może  widziałeś/łaś  flagę  Polski  już
wcześniej? Jeśli tak – pamiętasz może, gdzie to było? 

Teraz zapraszam Cię  do stworzenia własnej flagi😊 

Możesz ją również wykonać na karcie pracy: 

kartę pracy pobrać tutaj: 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-a-kp-cz2.pdf


Dziękuję  Ci  za  ten  kolejny  dzień,  dziękuje  Rodzicom  za  czas  i
energię poświęcone aby te zajęcia przeprowadzić. 

30. 04.2020 – czwartek

Temat dnia: Najpiękniejszy dom

Witam Cię w tym ostatnich dniu przed długim weekendem😊

Dziś zajęcia rozpoczniemy od zagadki😊 

Wisi wysoko.

Biało-czerwona.

Często z wiatrem musi się zmagać.

To symbol Polski, to nasza… (flaga).

Brawo! Jestem z Ciebie dumna!😊

Usiądź  teraz  wygodnie   i  posłuchaj opowiadania  E.  Stadmüller  Biało-
czerwone.

Ilustracje do opowiadania można zobaczyć na poniższej stronie: 

(zachęcam do ich obejrzenia)

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/
olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=68

http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=68
http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/index.html#p=68


E. Stadmüller Biało-czerwone.

Z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej grupa średniaków przygotowała
inscenizację legendy ,,O Lechu, Czechu i Rusie”. Kuba grał Czecha, Bartek –
Rusa, a Olek – Lecha. Prawdę mówiąc, była to jego pierwsza tak poważna
rola, więc bardzo się przejmował i wciąż powtarzał: – Chodźmy ku północy,
serce mi mówi, że tam znajdziemy nasz nowy dom. Jego wierny lud – czyli
Oskar  z  Karolem  i  Kubą  oraz  Basia,  Malwinka,  Wiktoria  i  Ania  –  ufnie
podążał za nim. Nagle wszyscy zatrzymali się, bo oto ich oczom ukazał się
wspaniały widok. Wyświetlał się on na ścianie, a przedstawiał leśną polanę o
zachodzie słońca. Na środku tej polany rósł potężny dąb, a w jego konarach
widać  było  gniazdo orła.  Piękny  biały  ptak siedział  w nim z  rozłożonymi
skrzydłami,  zupełnie  jakby  chciał  ochronić  swe  pisklęta  przed
niebezpieczeństwem. – Oto nasz znak! – wołał Olek. – I nasze barwy! W tym
momencie na ścianie pojawił się kolejny obraz przedstawiający polską biało-
czerwoną flagę i godło narodowe – białego orła w złotej koronie na czerwonym
tle.  Przedstawienie  obejrzały  wszystkie  dzieci  z  przedszkola.  Ada  też.  Po
obiedzie  grupa Olka  robiła  chorągiewki.  Zadanie  polegało  na przyklejeniu
biało-czerwonej karteczki do cienkiego patyczka. Z początku szło to opornie,
ale już przy trzeciej chorągiewce wszyscy nabierali wprawy. – Kto chce, może
sobie  zabrać do domu kilka chorągiewek i  patyczków – zachęcała  pani.  –
Będzie można 2 maja udekorować nimi okno albo balkon… Niech wszyscy
widzą, że cieszymy się z tego, że jesteśmy Polakami. Olkowi nie trzeba było
dwa razy tego powtarzać. Nie namyślając się zbyt długo, wpakował cały plik
chorągiewek i garść patyczków do swojej tekturowej teczki i zabrał do domu.
Do wieczora bawił się świetnie z Adą, grał z tatą w piłkę, pomagał mamie
robić kisiel. Dopiero następnego dnia przypomniał sobie o chorągiewkach. –
Jutro  święto  flagi!  –  zawołał  przerażony.  –  A  ja  zapomniałem  o  moich
chorągiewkach.  Pani  powiedziała,  że  trzeba  udekorować  nimi  dom.  Sam
przecież wybrałem te kolory… Ada poważnie kiwnęła główką. – Był księciem
Lechem – poświadczyła zgodnie z prawdą. – I co teraz? – zapytał tato. – Będę
je sklejał – oświadczył mężnie książę Lech. Niestety, szybko okazało się, że
kleją mu się palce. Mama z tatą popatrzyli na niego i… zabrali się do roboty.
Tym razem chorągiewki powstawały w ekspresowym tempie. Zanim zapadł
zmrok, okna i balkon były udekorowane, a szczęśliwy książę Lech chrapał w
najlepsze. Może śnił mu się kołujący wysoko na niebie orzeł z biało-czerwoną
chorągiewką w dziobie? Kto to wie?  

KONIEC

Brawo! Pięknie wysłuchałeś/łaś opowiadania😊

W takim razie zapraszam do pląsów przy piosence : „Jesteśmy Polką i
Polakiem”.

Piosenka do odtworzenia tutaj:



https://drive.google.com/open?id=1fwgyUlekfaWlEVgkk1nlE52sxa4Pv78k

Tekst piosenki:

https://drive.google.com/open?id=1_fSQ5RSI852It_X4iHcms4k3QEgq3aIG

Rodzice odtworzą piosenkę a Ty proszę,  poruszaj się po pokoju zgodnie z
rytmem piosenki  a  mama lub  tata  będą  prosić:  „chodź  na  palcach”,  „na
piętach”, „podskakuj”, „rób duże kroki” itd.  Powodzenia! 😊

Jeśli piosenka spodobała Ci się zapraszam do kolejnej zabawy:

Wysłuchaj jeszcze raz piosenki z mapą Polski a rodzice wskażą Ci miejsca o
których mowa w piosence😊 

https://drive.google.com/open?id=1fwgyUlekfaWlEVgkk1nlE52sxa4Pv78k
https://drive.google.com/open?id=1_fSQ5RSI852It_X4iHcms4k3QEgq3aIG


Na koniec  zajęć  proszę  opowiedz,  co  chłopiec,  przedstawiony  na  obrazku
robi? 

Proszę pamiętaj o zbliżających się narodowych świętach 😊 wystaw albo po
prostu przyklej w oknie biało-czerwona flagę😊 

Jeśli masz taką możliwość zapraszam do gry planszowej 

Można ją pobrać tutaj:

https://drive.google.com/open?
id=1aW9QS3HRGXM2ucsf3q85eXPVMSUywoyO

(strona 1)

https://drive.google.com/open?id=1aW9QS3HRGXM2ucsf3q85eXPVMSUywoyO
https://drive.google.com/open?id=1aW9QS3HRGXM2ucsf3q85eXPVMSUywoyO


Dziękuję Ci za ten tydzień,

dziękuje Rodzicom za czas i energię poświęcone aby te zajęcia

przeprowadzić.

Ściskam Was Skrzaty mocno, każdego z osobna😊

Życzę spokoju i zdrowia, w razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu
mailowego: m.olbrich@mp18.pl

Postaram się, jak najszybciej odpowiadać na Państwa maile –dostępna będę
codziennie w godzinach 9 – 14. 

Dodatkowo  do  materiałów  dorzuciłam  kolorowanki  ,  puzzle  i  zadania
dodatkowe związane z tematyką zajęć😊

przesyłam linki:

Materiały z zajęć + dodatkowe: https://drive.google.com/open?
id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4JclT

Piosenki:

https://drive.google.com/open?id=1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK

mailto:m.olbrich@mp18.pl
https://drive.google.com/open?id=1hjDwIP8yB-HyH05sotFXk1p80MQshozK
https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4JclT
https://drive.google.com/open?id=1bLOB3CoEfc_mZorKWDXJSSWmxvN4JclT


Teksty piosenek:

https://drive.google.com/open?
id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhLwdC

Pozdrawiam,

Magda Olbrich

https://drive.google.com/open?id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhLwdC
https://drive.google.com/open?id=1QjJWxGSmVkGvDF0LBFYTKqPRpyGhLwdC

