
Dzień dobry.  

Witam   wszystkie Smerfusie i Rodziców w piątek w naszym wirtualnym przedszkolu. Szczególnie dzisiaj pozdrawiam 

Tymusia, który właśnie dziś obchodzi swoje urodzinki. Tymusiu  stooooooooo latek i dużo całusków przesyłam  .  

https://www.bing.com/videos/search?q=sto+lat+dla+dzieci&docid=607991906417840039&mid=637BDC465CE7D05

F3B9E637BDC465CE7D05F3B9E&view=detail&FORM=VIRE 

Dziękuję oczywiście za   relacje z waszych działań. Jesteście super!!! Całuski dla wszystkich .  

Smerfiki jak wasze ogródeczki ? Dbacie o nie? 

Wszyscy już gotowi na kolejne zadania?  Po śniadanku? Wypoczęci? Tak?  No to super to zaczynamy  

Smerfne zadania specjalne na piątek: 

1. Zaczynamy tak jak w przedszkolu od piosenki z pokazywaniem  (GIMNASTYKA) dzieci  ją znają i bardzo lubią,  

nauczą jak się przy niej bawić  swoich bliskich  

2.  Teraz trochę się poruszacie.  Bawicie się dalej we wczorajszą gimnastykę z kostką do gry  

3.  Dzisiaj już ostatni  dzień rozmawiamy o życiu na wsi .  Smerfy  wysłuchają opowiadania zamieszczonego w  

plikach 

pt. „ Na wiejskim podwórku" Tatiany Jankiewicz,  o jakże ważnej części życia każdego z nas nie tylko dziecka…. Czyli o 

emocjach. 

Po wysłuchaniu Smerfy odpowiedzą na kilka pytań: 

✅ Czym jest złość?  

✅ Co może spowodować? 

✅ Czy przyjaźń jest ważna? 

4. Uczymy się  dalej piosenki : „ Co nam dają zwierzęta”   - ciekawe kto z Was juz potrafi ją zaśpiewać? 

5.  „W gospodarstwie”- dzieci oglądają krótki filmik’ 

https://www.youtube.com/watch?v=XAn4vHMsePc&fbclid=IwAR1vnnYFQ9L4kcW-

DKv_SN08dyZ2WcOA77djljt0S7BLXRh6nmo2XgRd-tU 

5. Praca z wyprawką plastyczną : karta pracy nr 34 

6.  Polecam dzieciom do obejrzenia filmik „ Jak produkowane jest mleko?” 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=y_gXAlEJCik&feature=emb_title 

7. Smerfy oglądają  teledysk ,,Idą Kaczuszki” 

 https://youtu.be/x9x5BdvCI44 

 Po obejrzeniu materiału, liczą ile kaczuszek wystąpiło w teledysku , a następnie przeliczają kaczuszki stosując 

liczebniki porządkowe (pierwsza, druga, trzecia). 

8. Zabawy nasze kończymy zadaniem specjalnym dla Mamy, Taty i Smerfika.     

Zapraszam Smerfiki do obejrzenia filmiku o  sowie Mądrej Głowie , która uczy samogłosek . 

https://www.bing.com/videos/search?q=sto+lat+dla+dzieci&docid=607991906417840039&mid=637BDC465CE7D05F3B9E637BDC465CE7D05F3B9E&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=sto+lat+dla+dzieci&docid=607991906417840039&mid=637BDC465CE7D05F3B9E637BDC465CE7D05F3B9E&view=detail&FORM=VIRE
https://www.youtube.com/watch?v=XAn4vHMsePc&fbclid=IwAR1vnnYFQ9L4kcW-DKv_SN08dyZ2WcOA77djljt0S7BLXRh6nmo2XgRd-tU
https://www.youtube.com/watch?v=XAn4vHMsePc&fbclid=IwAR1vnnYFQ9L4kcW-DKv_SN08dyZ2WcOA77djljt0S7BLXRh6nmo2XgRd-tU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=y_gXAlEJCik&feature=emb_title
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fx9x5BdvCI44%3Ffbclid%3DIwAR2nuAhvbBNDceNyM4xyl-j6sm0DlckoNbAipMtc9o_oWzposMXXIH39G-o&h=AT34mwjzUHayCRIx0fa5gEXpjTIXIECBp0HQ_HKffWFy8XZFFzLKMutRyS0fnVE8HpuE5Xd-1fHJBfF0omsaDYnUGfr6MFvNGnfcgcNPJLNRO3T1ZeJoU5Sysn35IvbiNU_dtht_Ludd2pHdD0fXj_-NUY_ERD4KRC4lnTE9EYENfT-Y8tW10WtWr2pvZyuRy5y0HY8qbGfK8uqInVGNUpAB-3NqP9ZPO6uD97Okk_AjwsVCBkD2e32gaYuGoN_oPLkX5Jdlcbh0YCn8x3dlAJJgG5lYO1Y3utt6PxJid0M9NM6LRd6d9am9opJjXe122ASifrhevZkG1175mgkfJ_8m9IYVCN1cSoYr01VQO283JF81inLLKB4XI5moB6LGUBbg7Qha_9V9d2JsGGvAdVElxzZEkgV_iBGgNxcUOsrlUwc00H0VBDS_Y_GA9c6v3TD05_Vd3JasA3scIgu3hrAUMxqlGxW9NMeG3MFUtExkvGtWp2jKn67KWwPhkl6ZqxntyAJHdJBw-OTKXyYeaSaKdP-yOEAX_3QCSrqbZKL4lSXYKRRqmBF0MGuZfPb2lQzKcCFIV2YsssN1hIUFxnGOjI8UYRm60pIGJwhSswrV7AuuAmHMexbYHlwOGsUwA_3Z


https://www.youtube.com/watch?v=4Qm9YgDemhQ 

  Nasze Smerfiki poznały już wszystkie samogłoski w oparciu o metodę symultaniczno- sekwencyjną naukę czytania 

prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej,  jednak teraz jest okazja do ich utrwalenia. Teraz kolej na drugą , czyli „O””. 

Ucząc się samogłosek uruchamiamy prawopółkulowe przetwarzanie informacji. Zatem poznajcie dzisiejszą przygodę 

bohatera naszej historyjki .  

Rodzic wykorzystując ilustrację z załączników mówi : 

Lisek spacerował i zobaczył biedronkę. Co mówi lisek? (O) Lisek zrobił zdziwioną minę (O)  

 

Po ćwiczeniach  Smerf otrzymuje starą gazetę z poleceniem Rodzica :”  

--Odszukaj i zakreśl jak najwięcej literek „ O”. 

- Nakreśl na kaszce literkę ( przygotowujemy talerzyk z kaszą manną, bądź mąką) 

Co jest bardzo ważne to to, że na razie skupiamy się tylko na dużych literach drukowanych. 

Przesyłam również kartę pracy z literką „ O i A „ do ozdobienia przez dzieci i piosenkę o literce „O” ( w plikach)                                          

9. Pomysł na dzisiejszą zabawę dla całej rodzinki  to  kalambury zwierzątkowe przy muzyce.  Przygotowujemy sobie 

karteczki z ilustracjami zwierząt.  Możemy je samodzielnie z dzieckiem namalować  lub wydrukować. Każdy kwadrat 

zginamy na pół i wrzucamy do pojemnika. Dziecko losuje jedną karteczkę, patrzy jakie zwierzątko wylosowało, 

jednocześnie nie pokazując rodzicowi. Włączamy muzykę np. na 10 sekund i zadaniem dziecka jest naśladowanie 

wylosowanego zwierzątka. Zatrzymujemy muzykę, teraz naszym zadaniem jest odgadnięcie w jakie zwierzątko 

zamieniło się nasze dziecko.  

 

Dziękuję za kolejne spotkanie i oczywiście czekam na relacje z wykonywanych zadań. 

Życzę dużo zdrowia i miłej zabawy, pozdrawiam Bożena Mroczek 

 

NA WIEJSKIM PODWÓRKU 

 

   Za górami, za lasami, wśród złotych pól i zielonych traw, na pięknej polanie otoczonej 

dębami znajdowała się wioska, a na jej skraju małe podwórko, na którym mieszkały 

zwierzęta. Wśród mieszkańców były czarno-białe krówki, różowe świnki, brodate kózki, 

żółte kaczuszki, kurki, indyki i milutkie króliki. Życie tam płynęło spokojnie, a zwierzątka 

żyły w wielkiej przyjaźni. Całe dnie spędzały na zabawach, figlach i psotach. Były dla siebie 

miłe, dobre i uczynne, często mówiły proszę, przepraszam, dziękuję. Wszystkie zwierzęta 

bardzo się lubiły i pomagały sobie w trudnych chwilach. Zwierzątka dbały o swój wiejski 

ogródek, w którym rosły piękne, kolorowe kwiaty. Codziennie troszczyły się o nie, 

podlewały je, a one odwdzięczały się kolorami, jak tęcza i cudownym zapachem. I tak mijał 

dzień za dniem, miesiąc za miesiącem… 

https://www.youtube.com/watch?v=4Qm9YgDemhQ


   Pewnego dnia stało się coś strasznego. Na wiejskie podwórko wkradła się ZŁOŚĆ. 

Niespostrzeżenie zapanowała nad każdym mieszkańcem podwórka. Szeptała zwierzątkom 

niemiłe słówka, namawiała do kłótni. Od tego czasu na podwórku zapanował bałagan i hałas. 

Zwierzęta kłóciły się ze sobą – świnki wyzywały kózki, kaczki wyzywały kurki, a koniki 

podstawiały kopytka owieczkom i rżały ze śmiechu, gdy te przewracały się. Nie myślały o 

tym, że komuś może stać się krzywda. Zapominały o magicznych słowach. Nie potrafiły już 

bawić się razem, krzyczały na siebie, hałasowały i przestały uśmiechać się do siebie. Były 

dla siebie niemiłe, co bardzo cieszyło ZŁOŚĆ. Zwierzątka zapomniały również o swoim 

ogrodzie, o kwiatkach, pięknych jak tęcza, które powoli stawały się coraz brzydsze i już tak 

nie pachniały. 

   Wieść o hałaśliwym i skłóconym podwórku rozniosła się po całym świecie i dotarła do 

dobrej, wiosennej wróżki, która postanowiła pomóc zwaśnionym zwierzętom. Zasmuciła się 

bardzo ujrzawszy ogródek pełen zwiędniętych kwiatów oraz wykrzywione od złości miny 

zwierzątek. Czarodziejka prosiła zwierzęta, by zmieniły swoje postępowanie, prosiła 

ZŁOŚĆ, by ta opuściła wiejskie podwórko i odeszła daleko ,daleko…ale ani zwierzątka, ani 

ZŁOŚĆ nie słuchały jej. Wtedy wróżka podarowała zwierzętom magiczne pudełko i 

poprosiła, by złapały w nie ZŁOŚĆ. Zwierzątka bardzo ucieszyły się z prezentu ,ponieważ 

były już bardzo zmęczone ciągłymi kłótniami. Gdy ZŁOŚĆ spała, złapały ją i włożyły do 

pudełka. W pudełku Złość zamieniła się w coś miłego i przyjemnego, w coś, co pozwoliło 

zwierzętom zrozumieć, że o wiele przyjemniejsze jest życie w zgodzie, gdzie nie ma hałasu, 

kłótni i gdzie panuje przyjaźń… 

   Na wiejskim podwórku znowu zapanował ład i porządek… 

 

 









 

 

 

 


