
Witam wszystkie moje bąbelki i zapraszam do dzisiejszej zabawy.  

Dzisiejszy dzień rozpoczniemy muzycznie. Posłuchajcie piosenki o Marcu Czarodzieju i zastanówcie 

się: Jakie czary wykonał Marzec Czarodziej? Co to są bazie kotki? Czekam na wasze odpowiedzi, 

możecie je narysować. 

Wyjrzyjcie przez okno i sprawdźcie, czy widać te zmiany w przyrodzie, o których jest mowa w 

piosence. Marzec to czas budzenia się całej przyrody do życia. Pojawiają się pączki na drzewach, 

wyrastają pierwsze kwiatki, budzą się owady, przylatują pierwsze ptaki z dalekich krajów. Po co o tym 

wszystkim mówię, przecież Wy już o tym wiecie z filmików, które oglądaliśmy w tym tygodniu. 

BRAWO! 

Szkoda tylko, że na żółte kaczki – przedszkolaczki skaczące przez kałuże będziemy musieli poczekać. 

Jednak nie ma powodu do zmartwień, bo możecie w domu poskakać przez „zaczarowane kałuże” – 

małe poduszki, książki itp.   

Piosenka Marzec czarodziej (Proszę kliknąć poniższy link) 

https://www.youtube.com/watch?v=E4xUkd1Mtcs 

 

Oto słowa piosenki, pomogą wam w rodzinnym śpiewaniu    

I. Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie. 

Aż tu nagle hokus-pokus 

I już pączki na patyku 

I już trawka na śnieżniku. 

Och, ten Marzec Czarodziej! 

II.Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie. 

Aż tu nagle hokus-pokus 

Słońce rzuca swe błyskotki, że aż mruczą bazie kotki 

Och, ten Marzec Czarodziej! 

II.Chodzi Marzec Czarodziej po chmurach, po lodzie. 

Aż tu nagle hokus-pokus 

Przez kałuże skaczą kaczki, żółte kaczki-przedszkolaczki 

Och, ten Marzec Czarodziej! 

 

Teraz czas na coś nieco trudniejszego – na powtórkę poznanej literki i ćwiczenia w czytaniu. Czy 

pamiętacie jaka to była literka? ……………………….. Tak, to była literka C. BRAWO! Świetnie 

zapamiętaliście: C jak cebula, C jak cytryna. 

Przesyłam linki do zabaw, które pomogą wam w utrwaleniu liter i czytaniu sylab. Życzę miłej zabawy! 

Sprawdź swoją znajomość alfabetu.  

Na ekranie pojawią się dwa przedmioty. Zaznacz ten, którego nazwa zaczyna się na wskazaną przez 

Rybkę MiniMini+ literę. 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/na-jaka-literke 

Zabawa z sylabami po polsku [abc zabawa] - AbcZabawa 

https://www.youtube.com/watch?v=-Wrt9ymtcoE 

Proszę wypełnijcie ćwiczenia w przesłanych kartach pracy. Pracę możecie rozłożyć na dłuższy czas. 

Mam nadzieję, że kartę pracy z szyfrem będą potrafiły wykonać, ponieważ w szyfrowanie bawiliśmy 

się przy okazji rozmów o jaskiniowcach, ale gdyby były trudności proszę rodziców o pomoc  

 Zachęcam do wykonania pracy plastycznej „lody z płatków kosmetycznych zdobione brokatem” To 

jest pomysł nadesłany przez Wiktorka. 

https://www.youtube.com/watch?v=E4xUkd1Mtcs
https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/na-jaka-literke
https://www.youtube.com/watch?v=-Wrt9ymtcoE


 Zaproponowane zabawy mogą być za trudne dla młodszaczków dla nich załączam link do bajki 

edukacyjnej dla dzieci. 

Wędrówki Skrzata Borówki - odc. 1 - Ogród 

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

 

Pozdrawiam wszystkich serdecznie i pragnę poinformować, że od 20.03 do 25.03. mam urlop. W 

tych dniach będziemy mieli przerwę w lekcjach na odległość.  Za co serdecznie przepraszam. Będzie 

mi brakowało naszych spotkań i kontaktu z Państwem i Muchomorkami. Oczywiście wszystkie 

prace dzieci z dnia dzisiejszego z wielką przyjemnością zobaczę . 

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





