
„SKRZATY”

15 KWIETNIA CZWARTEK

TEMATYKA TYGODNIA: CHCIAŁBYM BYĆ SPORTOWCEM

TEMATYKA DNIA: MOJE ZABAWY NA POWIETRZU

Dzień dobry ! Witam Cię po raz kolejny.

Jak się dzisiaj czujesz?

Jak Twoje samopoczucie?

Pogoda w tym tygodniu jest bardzo zmienna, więc postanowiłam na

sam początek, wysłać Ci piękne słoneczko.



Zaczynamy dzisiaj od piosenek z pokazywaniem, które bardzo dobrze

znasz. Przypomnijmy sobie jak miło i wesoło jest  w przedszkolu, gdy

możemy wspólnie razem zaśpiewać.

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

https://www.youtube.com/watch?v=JC5OxYBSBNI

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://www.youtube.com/watch?v=JC5OxYBSBNI


***** Brawo ! Pięknie ! 

Cieszę się, że pamiętasz teksty piosenek.*****

Odpocznij teraz chwilkę.

Usiądź. Weź do ręki kartkę oraz kredkę.

Wsłuchaj się w tekst wiersza, rysuj według instrukcji, rysuj to co słyszysz.

„Rysuję kółeczko, 

żółciutkie, 

gorące. 

Dorysuję kreseczki 

i otrzymam słońce.”

Jak Ci poszło ?

Czy Twój rysunek wygląda tak ?

Bardzo proszę spójrz na ilustracje poniżej. 

Przyjrzyj się dokładnie każdej z nich. 



Odpowiedz teraz na pytania:

– Co widzisz na ilustracjach, opowiedz o każdej z nich ?

– Co robią dzieci ?

– Jak myślisz, co czują dzieci (są smutne, szczęśliwe, zadowolone- 

dlaczego?)

– Czy lubisz zabawy ruchowe na powietrzu?

– Które, z takich zabaw lubisz najbardziej?

– Jak jeszcze możemy się bawić na podwórku?



Proszę posłuchaj teraz króciutkiego wierszyka.

Naśladuj czynności, o których jest mowa w rymowance.

Janek lubi biegać. 

Julek – jeździć na rowerze, 

Hania – na leżaku spać. 

a ja – w kosza grać. 

Chciałabym żebyś teraz stworzył/stworzyła piękny obrazek.

Narysuj to, w jaki sposób spędzasz czas na wolnym powietrzu.

Przypomnij sobie co lubisz robić najbardziej.

Jeśli masz wątpliwości, porozmawiaj z rodzicami, na pewno Ci coś 

podpowiedzą.

Do wykonania pracy plastycznej wystarczą Ci kredki i kartka papieru.

Do dzieła !

Jeśli masz ochotę możesz podzielić się tym co wykonałeś/wykonałaś.

Czekam na Twoją wiadomość mailową ze zdjęciem !



W dniu dzisiejszym to już wszystko.

Dziękuję Ci bardzo za Twoje starania 

i każdy wysiłek włożony w realizację naszych zadań.

Proszę podziękuj rodzicom za pomoc !

Miłego dnia !

DRODZY RODZICE !

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości proszę o kontakt 

pod adresem mailowym

 n.bobrek@mp18.pl

Pozdrawiam,

Natalia Bobrek

mailto:n.bobrek@mp18.pl


DODATKOWO ONLINE

https://www.kolorowankionline.net/dom-i-drzewko

https://www.kolorowankionline.net/zlote-slonce

https://www.domowyprzedszkolak.pl/item/wiosna-znajdz-roznice-797

https://www.domowyprzedszkolak.pl/item/wiosna-znajdz-roznice-797
https://www.kolorowankionline.net/zlote-slonce
https://www.kolorowankionline.net/dom-i-drzewko

