
PONIEDZIAŁEK 29.03.2021

Piosenka na dobry początek dnia „Jestem muzykantem konszabelantem”

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

Proszę 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?

• 6- latki proszę, otwórzcie część 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.

• 5-latki Praca w Książka część 3 na stronie 40–41.

Opowiedzcie o tym, co się dzieje na ilustracji, co mogą czuć dzieci i dorośli i co 
one czują, gdy spędzają czas z najbliższymi. Następnie znajdźcie proszę i policzcie
na ilustracji elementy pokazane z prawej strony i narysujcie odpowiednią liczbę 
kresek).

„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).

Rozwiążcie zagadki (załącznik – nagranie własne) ;-)

• 6-latki . Proszę otwórzcie część 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.

• 5-latki. Książkanr 3 s. 45 .„Co pasuje do Świąt Wielkanocnych?” – Wyszukajcie 
symbole wielkanocne pokazane na górze i pokolorujcie je wg wzoru ;-)

POWODZENIA!

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


Możecie się pochwalić wykonanymi dziś zadaniami, robiąc zdjęcia i wysyłając na adres
mailowy pani Izy ;-)

I jeszcze zestaw ćwiczeń gimnastycznych :

„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.

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

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

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

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

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


