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1. Piosenka na dobry początek dnia „Jestem muzykantem konszabelantem”

https://www.youtube.com/watch?v=ckqSGwEt-yQ

2. Zobaczcie film, przypomnijcie sobie co to jest „tradycja”.

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

     

       O jakich tradycjach śląskich opowiada pani na filmie?

       Jakie tradycje wielkanocne obchodzi się w Waszych domach?

3. Otwórzcie Karty Pracy 3 na stronie 48-49.

Opowiedzcie co robi rodzina na ilustracji? Jakie tradycje tam widzimy?

Odszukajcie na ilustracji rzeczy pokazane z prawej strony i pokolorujcie je 
dokładnie tak samo jak na ilustracji.

4. „Wielkanoc to…” – zabawa językowa. Dokończcie to zdanie tak, aby miało 
ono co najmniej 5 wyrazów. Policzcie wyrazy w swoim zdaniu (jeśli jest ich
więcej niż 5).

5. Rozwiążcie zagadki:

Jestem żółty, mały, puszysty 
i z jajka się wykluwam. 
Czy już wiecie, kto ja jestem? 

https://www.youtube.com/watch?v=ckqSGwEt-yQ
https://www.youtube.com/watch?v=mmuAxKfMZxI


Upiecze go mama dla synka, 
upiecze go mama dla córek, 
na Wielkanocnym stole 
musi być pyszny ...

W jakim dniu, czy wiecie, 
chociaż słońce świeci, 
biega po podwórku 
dużo mokrych dzieci ? 

Już białą serwetę ścielę 
zieleń się owsie, zieleń. 
Rośnij wysoko, nie zwlekaj, 
bo cukrowy ktoś już czeka. 
Kto ? 

Kolorowe jajka, 
barwne malowanki. 
Mnóstwo na nich wzorków, 
bo to są....

Nie ma nóg, tylko „skoki”, 
nie ma oczu tylko „trzeszcze”,
śpi w kotlinie niegłębokiej, 
kocha lasy i pól przestrzeń. 

6. Otwórzcie Karty Pracy 3, str. 50

Przyjrzyjcie się obrazkom, co na nich widzimy?

Wytnijcie wyrazy ze str.61, ułóżcie z nich podpisy do obrazków, wklejcie 
we właściwe miejsca  i przeczytajcie.

POWODZENIA!

Możecie się pochwalić wykonanymi dziś zadaniami, robiąc zdjęcia i 
wysyłając na adres mailowy: beataopielka@op.pl



Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

1. „Świąteczne porządki” – slalom. Zabawę można zorganizować w formie 
wyścigu z rodzeństwem lub rodzicami, mierząc czas kolejnym 
zawodnikom. Wyznaczamy miejsce startu i mety. Na trasie wyścigu 
ustawiamy 3-4  krzesła. Będziemy biegli slalomem omijając krzesła i 
tocząc przed sobą piłkę za pomocą szczotki do zamiatania.

2. „Do koszyczka”- wyścig. Na trasie wyścigu układamy 6 przedmiotów 
(mogą to być zabawki), które biegnąc będziemy zbierać do koszyczka 
(lub innego pojemnika).

3. „Zawody baranków”- tym razem trasę wyścigu pokonujemy na 
czworakach. Dla utrudnienia baranki mogą toczyć przed sobą piłeczkę.

4. „Zajęcze wyścigi” – zabawa skoczna. Trasę wyścigu pokonujemy 
skacząc w workach (np. na śmieci)

5. „Jajko”- zabawa zręcznościowa. Wyścig z jajkiem ( najlepiej 
styropianowym) umieszczonym na łyżce.

6. „Taniec radości” – włącz swoją ulubioną muzykę i tańcz!


