
Witam Was! 

Ćwiczenia 1 zestaw (31.03) 

Chłopcy dzisiaj zapraszam Was do wspólnej zabawy z piosenką. Naszym zadaniem jest słuchanie 

piosenki i naśladowanie ruchów tak jak w teledysku. 

https://www.youtube.com/watch?v=x7Wc4Rj22jI 

Piosenka dotyczy części naszego ciała. Po wysłuchaniu jej proszę, abyście z pomocą Waszych 

najbliższych, z którymi bawiliście się przy tej piosence, odrysowali na kartce dłoń. 

Przygotujcie teraz farbę (jeden lub kilka kolorów) Nabierzcie na palec farbę i pomalujcie Waszą 

dłoń odciskając na niej paluszkiem z farbą pieczątki. 

Dobrej zabawy. Pozdrawiam Was serdecznie! 

Ćwiczenia 2 zestaw (1.04) 

Posłuchajmy wspólnie piosenki i dowiecie się jakie będzie dla Was zadanie na dzisiejsze zajęcia. 

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

 

Proszę Waszych najbliższych o powycinanie z kolorowych kartek malutkich kwadracików i 

trójkątów. Na kartce papieru proszę, aby namalowany został kontur pisanki możliwie największej. 

Chłopcy Waszym zadaniem jest wyklejenie tej pisanki kolorowymi trójkątami i kwadratami. Na tak 

wyklejonej pisance doklejamy kurczaczka. Jeśli uda się Wam wykonać pracę proszę przyślijcie mi 

jej zdjęcia. 
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Ćwiczenia 3 zestaw (2.04.) 

Posłuchajcie bajki, którą nagrałam i wysłałam Wam mailem. Po wysłuchaniu bajki 

Narysujcie na buzi Wasz nastój po wysłuchaniu bajki. Możecie też spróbować zrobić różne miny do 

lusterka. 

Ćwiczenia 4 zestaw (7.04) 

Na adresy mailowe wysłałam Wam nagrania do ćwiczeń, które razem robimy na lekcji. Nagrałam 

też filmiki abyśmy mogli ćwiczyć razem i by Wasi najbliżsi wiedzieli dokładnie jak możemy razem 

ćwiczyć. Spróbujcie tak się bawić kiedy tylko macie na to ochotę. 

Ćwiczenia 5 zestaw (8.04) 

Wielkanoc tuż tuż 

Zachęcam do wykonania karty pracy nr 44 

https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/ma02371.pdf 

Poproście dorosłych, aby odczytywali Wam napisy, które przyporządkujecie do obrazka. 

Wytnijcie z najbliższymi piktogramy, które Wam przesyłam i ułóżcie z nich życzenia 

Może z nich powstać Wasza kartka świąteczna jeśli dodatkowo ją ozdobicie. 

Możecie też wykorzystać Waszą pisankę, która po przyklejeniu życzeń stanie się taką oryginalną 

kartką świąteczną 

 

Piktogramy do ułożenia życzeń: 

 

 

 

Tu są też różne podpowiedzi jak można ozdabiać kartki: 

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