
30.03.2020- 03.04.2020

Temat tygodnia: Wiosenne powroty

Cele ogólne 

• wzbogacanie wiedzy o ptakach, 

• rozwijanie koncentracji uwagi, 

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

• rozwijanie sprawności rąk,

Cele operacyjne 

Dziecko: 

• rozpoznaje i nazywa wybrane ptaki, 

• słucha z uwagą czytanego tekstu, 

• odpowiada na pytania dotyczące opowiadania

30.03.2020 – poniedziałek

Temat: Powroty ptaków

Witam Was Kochane Skrzaty!

Jak minął Wam weekend? Mam nadzieje, że ciekawie 😊 wiem, że to dziwny 
czas dla nas wszystkich ale mam nadzieje, że szybko minie i już wspólnie 
będziemy wspominać te dni. Dziękuję Wam za starannie wykonane prace, 
których zdjęcia otrzymałam – naprawdę jestem z Was dumna! Prace są 
przepiękne😊 Mam nadzieję, że nadal będziecie się dobrze bawić, biorąc 
udział w zajęciach i ćwiczeniach 😊 także już nie przedłużam i 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 
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Kiedy już rodzice Cię przywitali, teraz proszę przywitaj ich! Na pewno będzie 
im bardzo miło😊

W tym tygodniu zajmiemy się tematyką powrotów do nas ptaków. Na pewno 
pamiętacie jak żegnaliśmy ptaki, kiedy odfruwały z naszego kraju by mroźną 
zimę spędzić w ciepłych krajach? Jeśli troszkę Wam się zapomniało – nie 
martwcie się bo dziś przypomnimy sobie wszystko! 

Tutaj przesyłam przygotowaną ilustrację przestawiającą ptaki wracające do 
nas (możesz z pomocą rodziców ją pobrać / wydrukować itd.)

https://drive.google.com/open?
id=1GDYA5iuWg_FtRwHUcWxvK7r0uWNiGZIT

 

Pewnie już sobie przypomnieliście nazwy tych ptaków wędrownych (bo tak je 
właśnie nazywamy). 

Cieszę się!😊

Teraz mam do Ciebie ciekawe zadanie – będzie potrzebne Ci lusterko (poproś 
mamę – na pewno na chwilkę pożyczy😊 wykonamy gimnastykę trochę inną 
niż tą o poranku w przedszkolu bo będzie to gimnastyka buzi i języka, 
ćwiczenia te pomogą Ci pięknie i wyraźnie wypowiadać trudne słowa– więc 
chwytaj lusterko w rękę i zaczynamy!

Pierwsze ćwiczenie nazwałam Fruwający ptak – dotknij proszę czubkiem 
języka za górnymi i za dolnymi zębami, tak jak ptak, który siada na gałęzi 
drzewa i na ziemi😊

Następnie  wypychaj  wargi do przodu i, na zmianę, zamykaj je i otwieraj. 

Wiem, że to niełatwe ćwiczenia ale zapewniam są bardzo potrzebne😊           
Proszę przyklejaj język za górnymi zębami i  nie ruszaj nim przez 30 sekund 
(wiadomo, jeśli nie uda Ci się tyle wytrzymać – nie przejmuj się 😊                
to przecież strasznie długo) 
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Idzie Ci coraz lepiej! Jestem pod wrażeniem! Na koniec proszę wspólnie  
zbudujemy gniazdko – proszę  przesuwaj język po górnej i po dolnej wardze 
od zewnętrznej strony ust, a następnie ląduj w gnieździe: przyklejaj język 
przy górnych dziąsłach.

 Brawo! Choć nie było to łatwe zadanie!  Zrobiłeś/łaś to genialnie😊 

Teraz poproszę abyś wyobraził / ła sobie, że jesteś jednym z ptaków 
powracających do Polski😊

Jeżeli masz taką możliwość to proszę aby mama lub tata pomogli odtworzyć 
Ci poniższą piosenkę:

https://drive.google.com/open?
id=14GTfHBFuTaIAvKZDBqVcZYDBwOkfa1k_

Kiedy usłyszysz piosenkę spaceruj po pokoju naśladując lot ptaków, kiedy 
mama lub tata zatrzyma muzykę proszę abyś usiadł/ła  „w gnieździe” a kiedy
znów usłyszysz piosenkę wzbij się ponownie do lotu ponownie. Powodzenia! 

Jeśli piosenka spodobała Ci się przesyłam również tekst:

https://drive.google.com/open?
id=1dDeO7u2FgylWOIdOl6OqOf5OeOXCHh5H

Proszę abyś wsłuchał / ała się w słowa piosenki i spróbował/ała zapamiętać 
jakie ptaki tam występują😊 

Dałeś / łaś radę? Brawo! Cieszę się! 

Na koniec dzisiejszych zajęć proszę Cię abyś na obrazku dorysował/ała 
ulubionego ptaka i pokolorował/ała obrazek. 

Obrazek można pobrać tutaj:
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https://drive.google.com/file/d/11T6yEw3yga3a7N6caMlXQyl3nM6ZMUvu/
view?usp=sharing

Jeżeli jednak nie masz takiej możliwości – nic nie szkodzi – rodzice na pewno
potrafią narysować jeszcze piękniejsze gniazdo! 😊

Dziękuję Ci za pracę na tych przedszkolno-domowych zajęciach😊 dziękuje 
również Twoim rodzicom😊

Do jutra! 

31.03.2020 – poniedziałek

Temat: Żabki i bocian

Witam Cię w ten wtorkowy dzień!  Mam nadzieję, że jesteś gotowy/wa            
do zajęć😊 Dziś aby się rozbudzić proponuję gimnastykę 😊 Na pewno ją 
dobrze pamiętasz, dlatego pokaż rodzicom jak  sobie radzisz😊

Poniżej przesyłam link do piosenki:

https://drive.google.com/open?id=1UibRjNUd_py5d-OfoBlfEVtYGWafpl-6

Jeżeli nie masz możliwości wysłuchania piosenki – nie martw się - mam dla 
Ciebie specjalne zadanie😊 

Wysłuchaj wiersza i wykonaj ćwiczenia:

Nóżka lewa, nóżka prawa 

Sport dla zdrowia ważna sprawa 

Obie nóżki do kółeczka 

Umiem skakać jak piłeczka 

Ręce w górę, w przód i w bok 

Teraz zrobimy przysiad i skok 

Wszyscy wznosimy ręce do góry 

Tak jak po niebie wędrują chmury.

Brawo! Zdania perfekcyjnie wykonane😊  

Następnie proszę Cię , usiądź wygodnie i  uważnie wysłuchaj opowiadania     
A. Widzowskiej Powrót bociana(wiem, że dasz radę😊)

Ilustracje do opowiadania można zobaczyć na poniższej stronie: 

(zachęcam do ich obejrzenia)
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http://old.mac.pl/UserFiles/egzemplarze_okazowe_2018/przedszkole/olekiada/oa_ks_34/mobile/
index.html#p=58

Olek pojechał na kilka dni do babci i dziadka. Pogoda była piękna, a w 
powietrzu czuło się zapach nadchodzącej wiosny. Nadchodził czas powrotu 
ptaków, które odleciały do ciepłych krajów. – Widzisz, co jest na dachu 
stodoły u sąsiada? – zapytał dziadek. – Jakieś gałęzie. Dlaczego są tak 
wysoko? – zapytał chłopiec. – To jest gniazdo bociana. – Dziadku, tam nikogo
nie ma. – Jego mieszkańcy na pewno są teraz na łące i szukają pożywienia. –
Szkoda, że nie mamy wysokiej drabiny. Ja bym tam wszedł – powiedział 
chłopiec. – Mogłyby się nas wystraszyć i opuścić gniazdo. Nie wolno 
przeszkadzać ptakom. – Nie widać ani jednego bociana. Może zostały w 
Afryce? – Z pewnością wróciły. Wkrótce z jajek wyklują się małe bocianiątka. 
A może nawet już się wykluły. – I one też kiedyś odlecą? – Tak, kiedy trochę 
podrosną i nabiorą sił. – Ja bym tak nie umiał, chociaż już urosłem – 
stwierdził Olek. – Ja też nie – odparł ze śmiechem dziadek. – Brakuje nam 
skrzydeł. – I dziobów – dodał chłopiec. Po drodze dziadek opowiadał Olkowi o
ptakach, które odlatują przed nastaniem zimy, i wymienił czajki, jerzyki, 
słowiki, szpaki, skowronki, żurawie, jaskółki i bociany. – Jerzyki? – zdziwił 
się chłopiec. – Przecież jeże nie latają! – Jerzyki to gatunek ptaków. Tylko 
nazwa jest podobna, choć inaczej się ją zapisuje. Nagle nad ich głowami 
przeleciał bocian, a potem drugi. Wylądowały prosto w gnieździe. – Miałeś 
rację, dziadku! – zachwycił się Olek. – Już są! Skąd wiedziałeś?

– Wczoraj słyszałem ich klekotanie: kle, kle, kle. – Kle, kle, kle! – powtórzył 
Olek. Po powrocie do domu babcia poczęstowała ich pyszną szarlotką, a 
kiedy usłyszała historię o bocianach, od razu znalazła kolorową książkę i 
przeczytała Olkowi wierszyk: Kle, kle Klekotaniem zbudził bociek całe 
gniazdo swoich pociech. Kle, kle dzwoni w ptasich główkach niczym głośna 
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ciężarówka! – Znowu tatko tak klekoce, że zarywa boćkom noce? Czemu 
tatuś nasz kochany taki dziś rozklekotany? Bocian skrzydłem dziób zasłania,
sen miał nie do wytrzymania! – Ach, obudźcie mnie już, błagam, bo was 
chciała połknąć żaba!

KONIEC

Jestem z Ciebie dumna! BRAWO!

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

Teraz rodzice zadają Ci  kilka pytań na temat opowiadania:

 Dokąd pojechał Olek? 
 Gdzie miał swoje gniazdo bocian?
 W jaki sposób przychodzą na świat małe bociany? 
 Po czym dziadek poznał, że przyleciały bociany? 
 Jakie ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów i wiosną wracają do 

Polski?

To nie były proste pytania, dla tego jeżeli nie będziesz znał/ła odpowiedzi na 
któreś z pytań – nie martw się, rodzice na pewno z chęcią pomogą 😊

Na koniec dzisiejszych zajęć zapraszam Cię do zabawy przy piosence 
„Powroty ptaków”, przygotuj szarfę, wstążkę , sznurek lub coś z czego 
przygotujesz na ziemi „gniazdo” , kiedy usłyszysz muzykę proszę abyś 
chodził/ ła po pokoju , jak bocian , kiedy mama czy tata zatrzyma muzykę 
proszę abyś jak najszybciej wrócił /ła do gniazda😊

Piosenkę znajdziesz tutaj  :

https://drive.google.com/open?
id=14GTfHBFuTaIAvKZDBqVcZYDBwOkfa1k_

Bardzo dziękuję Ci za udział w proponowanych przez mnie zabawach, 
radzisz sobie z nimi świetnie! 

Ciekawego dnia! I do jutra😊

01.04.2020 – środa
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Temat dnia: Malowane wiosenne kwiaty

Witaj! Dzisiaj zapraszam Cię do wspólnej zabawy rozpoczynając od wesołej 
rymowanki, więc proszę usiądź wygodnie naprzeciw mamy lub taty i 
powtarzaj za nimi:

Ene, due, rabe, połknął bociek żabę.
Żaba – Tadeusza.

W brzuchu mu się rusza 😊

Na kim skończy się rymowanka ten wydaje dźwięk kojarzący się z wiosną a 
druga osoba słucha i próbuje odgadnąć, co to za dźwięk:

np.: kum, kum – żaba, kle, kle – bocian, kapu-kap – wiosenny deszcz, ćwir, 
ćwir – wróble, ku-ku – kukułka, fiju, fiju – skowronek, szsz – wietrzyk, itp. 

Jeśli nie będziesz wiedział/ała co wymyślić – spokojnie- rodzice na pewno 
pomogą! 😊

Kiedy poznałeś/łaś już pierwsze oznaki wiosny i dobrze je pamiętasz mam
dla Ciebie specjalne zadanie – przeprowadzisz eksperyment! 😊

Będą  Ci potrzebne:

 paleta malarska/ biały talerzyk  lub kawałek grubej folii
 farby plakatowe: żółta, niebieska, czerwona, 
 pędzle, 
 woda

Wraz  z  rodzicem  masz  na  palecie  farby  plakatowe  w  trzech  kolorach  –
żółtym, niebieskim i  czerwonym

Proszę abyś łączył/ła je ze sobą, rozcieńczając wodą i mieszając pędzelkiem.
Proszę obserwuj powstałe kolory, spróbuj je nazwać i podaj propozycje tego,
co  można  namalować  w  danym  kolorze.  Np.  z  połączenia  żółtej  farby  i
niebieskiej farby otrzymujemy kolor zielony, którym można namalować liście;
po połączeniu żółtej  farby i  czerwonej  farby powstał  kolor  pomarańczowy,
którym można namalować owoc pomarańczy, a z połączenia niebieskiej farby
i czerwonej farby powstał kolor fioletowy, którym można pomalować sylwety
krokusów wycięte z kartonu.

Instrukcję tę możesz z pomocą rodziców pobrać tutaj:

https://drive.google.com/open?id=1XX3eSoBCuBXxfuy38Y8yi1r6r7GzUqQp
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 Proszę Cię abyś wykorzystał/ała te piękne kolory do pomalowania krokusów

(jeżeli nie pamiętasz jak wyglądają krokusy – nic się nie martw spójrz 
tutaj😊)

Obrazek do polamowania krokusa  można pobrać z poniższej strony (ale  jeśli
nie masz takiej możliwości jestem pewna, że poradzisz sobie z pomocą 
rodziców z narysowaniem tego kwiatka bez żadnego problemu😊 )

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

Jeśli możesz to proszę podziel się za mną efektami swojej pracy 😊 jestem 
ciekawa, czy podobały Ci się zajęcia bo jestem pewna, że poradziłeś sobie z 
nimi znakomicie !

Kiedy praca wyschnie proszę abyś udekorował/ała nim swój pokój 😊 

 Dziękuję za Twoje zaangażowanie 😊 dziś odpocznij i do jutra!

02.04.2020 – czwartek
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Temat dnia: Ptasie trele

Dzień dobry😊 Jak Twoje samopoczucie? Mam nadzieje, że dobrze😊 
Zauważyłeś/łaś jak ostatnio pogoda się zmienia? Jednego dnia jest bardzo 
ciepło a następnego strasznie chłodno a nawet zimno. Sprawdza się tutaj 
przysłowie: Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata😊

Jeśli nie rozumiesz tego zdania – zapytaj rodziców na pewno pomogą! A kiedy
się wreszcie spotkamy również o nim porozmawiamy😊

A teraz mam prośbę spójrz za okno i zanotuj jaka jest dziś pogoda. 

Możesz użyć do tego kalendarza pogody,  który dla Ciebie przygotowałam 
tutaj:

https://drive.google.com/open?
id=1678rBtmtZP4o1gmc6aEieywsm_Hm4MqQ

Oczywiście możesz po prostu narysować pogodę jaką widzisz za oknem😊

Spróbuj przy tym opisać, czy jest słonecznie, czy wietrznie albo deszczowo… 

Powodzenia! 

Na pewno dałeś /łaś sobie radę i znakomicie wykonałeś /łaś zadanie! 
Brawo😊

Teraz proszę abyś wstał/ała i rozpoczniemy „zabawę w kolory”

Możesz biegać po pokoju a mama lub tata klaszcze rytmicznie. Gdy usłyszysz
dłuższą przerwę a następnie uderzy w dłonie cztery razy wolno – masz za 
zadanie dotknąć w pokoju czegoś w kolorze zielonym. Powodzenia! Następnie
rodzice mogą wybrać inny kolor jako ten „poszukiwany” itd. 😊

Brawo! Ale szybko biegasz – super! 

Myślę, że ta zabawa mogła Cię trochę zmęczyć więc proszę usiądź wygodnie i 
odpocznij a mama lub tata  przeczytają Ci  wiersz B. Szelągowskiej:

Ptasie trele
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Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! Jakie piękne dni.  
Znów nastała wiosna! Ptaki nadlatują.
 A co będą robić? Gniazda pobudują. 
Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! Jakie piękne dni! 

Na drzewach wysoko albo w trawie – nisko. 
Tak by do swych piskląt zawsze miały blisko.

 Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! Jakie piękne dni!
 Gdy skończą budować, jajeczka w nich złożą.

 By było im ciepło, na nich się położą. 
Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! Jakie piękne dni! 

Wykluły się wreszcie z jajeczek pisklęta
 i każdy maluszek te trele pamięta! 

Fiu, fiu, fiu, fi, fi, fi! Jakie piękne dni!

Odpowiedz proszę na pytanie : co robiły ptaki ?
Brawo! Cieszę się, że w takim skupieniu wysłuchałeś/łaś wiersza😊

Zapraszam Cię teraz do zabawy przy piosence pt. „Zielona wiosna”
Będziesz słuchać i poruszać się w rytm muzyki 😊

Piosenkę możesz odtworzyć bądź pobrać tutaj:
https://drive.google.com/open?

id=1e29d2GT8of4zRez0SdTbhD9zMYUn7Z5w

Jeżeli spodoba Ci się piosenka to tutaj znajdziesz jej tekst:
https://drive.google.com/open?id=1twQJrzf5XXZLlf0qiR1uskQdvEwxNX4t

Mam nadzieję, że zapamiętałeś/łaś o czym była piosenka? 😊 sprawdźmy to:
Odpowiedz proszę na pytania zadane przez rodziców :

Jak szeptały żaby? 
Jak klekotał bociek? 
Jakie odgłosy wydawał wróbelek? 
Jaka według was jest wiosna?

Jeśli masz trudności z odpowiedzią na pytania – spokojnie zawsze możesz 
jeszcze raz wysłuchać piosenkę a rodzice na pewno coś podpowiedzą😊

Na koniec mam dla Ciebie zabawę ruchową:
Proszę, wyobraź sobie, że zamieniasz się w ptaka, który buduje gniazdo i w 
swoim dziobie nosi trawę i patyczki. Od mamy otrzymasz małą, którą 
będziesz trzymać między zaciśniętymi wargami (zadanie dla rodziców – 
proszę przypilnować aby dziecko nie przygryzało kartki zębami). Kiedy 
słychać muzykę, ptaki fruwają, a kiedy przestaje – ptak się zatrzymuje. 
Zabawę powtarzamy 4 razy. Ta zabawa wspaniale ćwiczy również tor 
oddechowy, ponieważ dziecko, zaciskając karteczkę wargami, jest zmuszone
do oddychania nosem. 
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Brawo! Jesteś dziś bohaterem / ką ! Poradziłeś/łaś sobie idealnie! 

03.04.2020 – piątek

Temat dnia: Kto do nas wraca na wiosnę?

Witam Cię w tym ostatnim dniu przed weekendem😊 Pewnie jesteś ciekawy/
wa co dziś będziemy robić? 😊 Będzie dziś trochę powtórki wiadomości z tego
tygodnia no i trochę nowych zabaw i ćwiczeń…

To nie przedłużam i zaczynamy!

Zajęcia rozpoczniemy od zabawy słuchowej: „Odgłosy ptaków” 

Usiądź wygodnie i wysłuchaj proszę, odgłosów poszczególnych ptaków, 
można je odtworzyć / pobrać tutaj: 

https://drive.google.com/open?id=1CrwgrlcS7U67pPg9jwlUL_4FiDQz9dII

Spróbuj odpowiedzieć, czym różnią się te dźwięki? Odgłosy którego ptaka 
najbardziej Ci się spodobały? Pamiętasz jak ten ptak wygląda?

Brawo! Jestem z Ciebie dumna😊

Teraz  żeby się troszkę rozruszać zapraszam Cię do „Rymowanej wyliczanki” 
– na pewno ją pamiętasz!

Wstań i powtarzaj razem z rodzicami:

„Policzymy, co się ma:

Mam dwie ręce, łokcie dwa,

Dwa kolanka , nogi dwie,

Wszystko pięknie zgadza się!

Dwoje uszu, oczka dwa,

No i buzię też się ma,

A ponieważ buzia je,

Chciałbym buzię też mieć dwie!”

Brawo! Miałam rację, że pamiętasz! 

To teraz poproszę abyś znów na chwilkę usiadł / dła i wysłuchał/ała wiersza
B. Szelągowskiej Wiosenne powroty. 

Zanim rodzice przeczytają wiersz proszę, zapoznaj się z obrazkami 
poszczególnych ptaków:
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Skowronek:                                                                               Bocian:

Jaskółka:                                                                                    Sójka: 

Wróbel:                                                                             Żuraw:

 

Jeśli zapoznałeś/łaś się  z ilustracjami zamknij oczy i wysłuchaj wiersza😊

Wiosenne powroty

Przyszła wiosna, a tuż za nią ptaki przyleciały. 

Teraz będą jak co roku gniazda zakładały. 
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Bocian lubi patrzeć z góry – dom ma na topoli. 

Za to żuraw wśród mokradeł raczej mieszkać woli. 

A jaskółka gdzieś pod dachem gniazdko swe zakłada. 

Zaś kukułka swoje jajka niesie do sąsiada.

 Tyle ptaków powróciło do nas razem z wiosną!

 W dużych gniazdach, małych gniazdkach niech pisklęta rosną!

Teraz proszę otwórz oczy, cieszę się, że tak potrafiłeś/łaś się skupić 😊 
Brawo! Wiem, że nie było to łatwe, dlatego zapraszam Cię do krótkich 
ćwiczeń ruchowych:

Proszę spróbuj stanąć na jednej noce (jak bocian) i policz do 5-ciu w tej 
pozycji, następnie przykucnij i podskakuj jak żabka 10 razy – super! Na 
koniec proszę spróbuj wykonać skłony do podłogi nie zginając przy tym 
nóg😊 Powtórz ćwiczenie 7 razy 😊 Pewnie troszkę się zmęczyłeś/łaś więc 
proszę usiądź na chwilkę i spróbuj odpowiedzieć na pytania do wcześniej 
przeczytanego wiersza:

 Jakie ptaki są wymienione w wierszu? 
 Gdzie znajduje się dom bociana? 
 Jak myślicie, co to są mokradła? 
 Gdzie zakłada gniazdko jaskółka? 
 Co robi z jajkami kukułka? 
 Jak się nazywają dzieci ptaków?

Jeśli nie znasz odpowiedzi na wszystkie pytania - Nie martw się mama lub 
tata na pewno z chęcią Ci pomogą 😊

Jesteś gotowy/wa do następnej części naszych zajęć? Zapraszam Cię więc do
pracy plastycznej pt. „Bocian”

Proszę abyś pokolorował/ała bociana wg wzoru, możesz go rówież pomalować
czy wykleić😊 Powodzenia!
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Obrazek można pobrać tutaj:

https://drive.google.com/open?
id=1zBcMz5wmi_Y9dTRjmtL8GOzopRfnwXVR

Jednak jeśli nie masz możliwości wydruku tej karty- nic się nie martw😊
Narysuj po prostu własnego bociana .
Kiedy skończysz pracę – możesz wraz z rodzicami wysłać mi jej zdjęcie na 
maila – bardzo chętnie je obejrzę😊
Na koniec tego tygodnia mam dla Ciebie zdanie specjalne:

Przygotowałam zagadki M. Smułki, dotyczące ptaków powracających na 
wiosnę do Polski. Jestem pewna, że nie będziesz miał/a z tym problemu😊 
powodzenia!

1. Ma długie czerwone nogi, długi dziób. Choć żabek nie lubi, to czasem 
je zje. (bocian) 

2. Śpiew tego ptaka leci wysoko do słonka, bo właśnie wołamy na 
wiosnę... (skowronka) 

3. Ptaszek ten nie jest duży, nie stoi na półkach i choć, nie wiem czemu, 
robi kółka, to wiadomo, że to... (jaskółka) 

4. Ptaszek, o którym myślę, boi się huku, a oprócz tego często woła: 
kuku, kuku. (kukułka)

Idealnie! Wiedziałam, że dasz radę! 😊 

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

Życzę Państwu i sobie aby ten czas jakimś cudem szybko minął… 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. 

Jeśli Państwo chcieliby wykonać dodatkowe zdania bądź odsłuchać piosenki
z ubiegłego tygodnia przesyłam linki:

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

Piosenki:

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

Pozdrawiam,

Magda Olbrich
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