
Temat tygodnia: Duzi i mali obrońcy przyrody! 

 
Poniedziałek 30.03.2020r.   

 

Ćwiczenie oddechowe : Huśtawka dla lali 

Połóż się na plecach, rozluźnij się, zrelaksuj przyjemną muzyczką. Posadź mała lalę lub 

misia na swoim brzuchu i zrób mu huśtawkę biorąc duży wdech i wydech. 

Wskazówki dla rodzica : Dziecko powinno oddychać spokojnie, dzięki temu misiu nie 

spadnie z „huśtawki”. 

 

Zabawa ruchowa: swobodne tańce z paskami bibuły 

Zatańcz do melodii wykorzystaj paski bibuły 

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

Antonio Vivaldi – „Wiosna” 

Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s.41 

Wtorek 31.03.2020r. 

 

Zabawy z literami „J” oraz „j”. 

Przyjrzyj się literom „J, j” drukowanej i pisanej. 

Przyjrzyj się literom.  Rysuj po nich palcem. 

 

Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s.42,64 

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI
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Środa 01.04.2020r. 

 

Posłuchaj piosenki ZoZi - ,, Cały świat w naszych rękach” 

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

 

Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s. 43, 44 

 
Czwartek 02.04.2020r. 

 

Praca plastyczna – recyklingowy bębenek 

Potrzebne będą: puszka ( np. po kukurydzy), balon, garść nasion, balon, gumka recepturka 

Garść nasion wsypujemy do puszki. Balon przecinamy w miejscu gdzie kończy się jego 

podłużną  część.   Naciągamy   go   na   puszkę.   Na   tym   bębenku   można   grać   dłonią 

oraz  potrząsać nią w rytm muzyki. 

 

 
Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s.45, 65 

 

 

Piątek 03.04.2020r. 

 

Wysłuchaj uważnie tekstu i odpowiedz na pytania. 

 
Grzegorz Kazdepke ,,Śmiecenie’’ 

Babcia Joasia trochę się obawiała zabrać Kubę i Bubę do kina- bo też dobrze wiedziała, 

do czego są zdolne jej drogie wnuczęta. Ale pan Waldemar nalegał ; wkrótce miał zostać 

mężem babci Joasi i bardzo chciał zaprzyjaźnić się z bliźniakami. Dlatego w ostatni 

wieczór ruszyli całą czwórką na film. Mimo początkowych obaw babci Joasi, Kuba i Buba 

zachowywali się nadzwyczaj przyzwoicie; powiedzieli „dzień dobry”, podziękowali za 

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


zaproszenie, nie hałasowali, nie bili się, nie kłócili, byli ładnie i czysto ubrani- innymi 

słowy: „Nie te dzieci!”… 

– Przeczytaliście do końca podręcznik dobrych manier? – szepnęła babcia, zdziwiona, że 

Kuba i Buba nie szeleszczą nawet za bardzo papierkami od słodyczy. 

– Prawie  – odszepnął Kuba. – Jesteśmy kulturalni do litery „s”… 

– Jak to? – zdziwiła się babcia Joasia. 

Siedzący z tyłu ludzie syknęli 

niecierpliwie. 

– Znamy wszystkie hasła od litery „a” do litery „s” – wyjaśniła szeptem Buba. – Czyli 

od 

„autograf” do „sztućce”… 

– No, no…- zdziwiła się babcia Joasia. 

Jeszcze bardziej była zdziwiona, gdy w kinie zapaliło się światło. 

– A o śmieceniu nic tam nie było?…- jęknęła, patrząc na walające się u stup Kuby i 

Buby papierki od słodyczy. 

– No co ty, babciu?! – Kuba spojrzał na nią ze zdumieniem. – Nie znasz alfabetu?! 

– Właśnie poparła go Buba.- „Śmiecenie” jest dopiero na literę „ś”!… 

Grzegorz Kasdepke „Śmiecenie” „Bon czy ton…Savoir- vivre dla dzieci” 

Zachęcamy dziecko do wypowiedzi na temat opowiadania (rozmowę tak prowadzimy 

aby dziecko doszło do wniosku, że każdy powinien po sobie sprzątać): Kto był głównym 

bohaterem opowiadania? W jakie miejsce wybrali się bohaterowie? Jak Kuba i Buba 

zachowywali się w kinie? Co niewłaściwego zrobili? Jak powinni się zachować? Czy 

wiesz, dlaczego nie można śmiecić? Co by się stało,  gdyby  ludzie  po  sobie  nie  

sprzątali? 

 
Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s.71,72 

 

 

Zachęcam do skorzystania z poniższych linków i wspólnego eksperymentowania z 

dziećmi w domu: 

https://www.facebook.com/1240746779294248/videos/1625665730802349/ 

 

https://www.facebook.com/1240746779294248/videos/1645029162199339/ 
 

https://www.facebook.com/1240746779294248/videos/1625665730802349/
http://www.facebook.com/1240746779294248/videos/1645029162199339/

