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DZIEŃ DOBRY KOCHANI !!! Witajcie! Jak się spało?,

 Czy miłego coś się śniło? Tak? 

To wstawać śpiochy bo czas wziąć się do ,,roboty”!

Dziś środa nowy dzień – wiosna w pełni więc wesoło bawmy się.

Jestem ciekawa czy pamiętacie, że zęby trzeba myć po każdym 

posiłku i jak należy to robić? Przypomni Wam o tym piosenka, 

którą mamy nadzieję, że Wszyscy pamiętacie  i będziecie 

śpiewać razem ze mną (możecie również pokazywać wszystkie 

czynności  jakie należy wykonać  po kolei w trakcie mycia). 

Zaczynamy!

 https://www.youtube.com/watch?v=llLLL2FIPK4&list=RDllLLL2F
IPK4&start_radio=1

Czy Wszyscy już prawidłowo umyli zęby? Brawo!!!        

To teraz rozruszamy nasze ciała przy krótkiej 

gimnastyce:

Ręce w górę - ręce w bok mały przysiad – duży skok(3 razy).

Ręce w górę podnosimy dookoła się kręcimy.

https://www.youtube.com/watch?v=llLLL2FIPK4&list=RDllLLL2FIPK4&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=llLLL2FIPK4&list=RDllLLL2FIPK4&start_radio=1


Prawą nogą tupnę raz i do tego klask, klask, klask

(powtórz 3 razy, zmieniając prawą nogę na lewą).

Brawo!!!  Ząbki umyte, ciała rozgrzane – to jeszcze nam 

zostały ćwiczenia ortofoniczne, żebyśmy pięknie i prawidłowo  

wymawiali wszystkie głoski.

Powtarzajcie za Mamusią lub Tatusiem tekst poniżej                

pt. ,,Dwie żabki” i uważnie słuchajcie poleceń.





Mamy przepiękną wiosenną pogodę. Nie traćmy czasu i zabierajmy się 
do kolejnego zadania  

Mam nadzieję, że będziecie dobrze się bawić !!!

Przed Wami obrazek przedstawiający dwa różne krajobrazy.

 Popatrzcie uważnie na obrazki i powiedzcie czym one się różnią ?

Jak myślicie, na którym obrazku Nasza planeta Ziemia jest 
szczęśliwa?

A teraz posegregujcie przedmioty na te, które wytworzone zostały 
przez człowieka i na te, które są naturalne.                               

Możecie poprosić rodziców o pomoc. Powodzenia!!!

https://wordwall.net/pl/resource/1475446/przyroda/natura-czy-
cz%c5%82owiek

https://wordwall.net/pl/resource/1475446/przyroda/natura-czy-cz%C3%85?owiek
https://wordwall.net/pl/resource/1475446/przyroda/natura-czy-cz%C3%85?owiek


A czy Ty już potrafisz porządkować czyli segregować śmieci? 
Przekonamy się? ;)

https://learningapps.org/display?v=p0jwghy6520

BRAWO!!!!!
Poszukaj 5 szczegółów różniących obrazki poniżej.

Czy wiecie, że czasem coś, co uznajemy za niepotrzebne 

można jeszcze wykorzystać?

Na przykład z pustych rolek po papierze toaletowym można 

zrobić stempelki ;)

Wystarczy ich końcówkę zamoczyć w farbie i odbijać nią 

wzory na kartce.

 Proponuje byście w taki właśnie sposób namalowali wiosenne 

kwiaty. Odbijamy stemple z rolki, potem wystarczy 

https://learningapps.org/display?v=p0jwghy6520


dorysować łodyżki, a kto ma ochotę to i listki.... i praca 

gotowa. To proste- sami zobaczcie :)

 

A teraz przed Wami obrazek. Spróbujcie proszę odnaleźć  5 

różnic między obrazkami.

 TRZYMAM  KCIUKI!!!



Posegregujcie przedmioty do odpowiednich pojemników.         
Miłej pracy!!!

 To już wszystko na dziś. Zostańcie w domu i BĄDŹCIE 
ZDROWI!! Pozdrawiam Was serdecznie pani Iwona 


