
Witam Was Muchomorki – Głodomorki. 

Na wtorek pożądany jest dobry humorek.  

W zdrowym ciele zdrowy duch wie już o tym każdy zuch. Na dobry początek gimnastyka. Do 

dzisiejszych porannych ćwiczeń przygotujcie pantofle i włączcie muzykę. Zabawimy się w tupiące 

butki. https://www.youtube.com/watch?v=eNqZOxiMSJg 

Oto inna pełna kolorów taneczna propozycja My 3- Tęcza                          

https://www.youtube.com/watch?v=snzHV-yNjj4 

Na początek naszej lekcji w Domowym Przedszkolu, chciałbym powtórzyć wiadomości związane z 

wiosną. Napiszcie lub narysujcie odpowiedzi. Oto kilka zagadek: 

1.Gdy w gęstej siedzi trawie, 

jest niewidoczna prawie. 

Kum – kum! Tak się odzywa. 

Czy wiesz, jak się nazywa? 

2.Powrócił do nas 

z dalekiej strony 

ma długie nogi 

i dziób czerwony. 

3. Lubimy ją wszyscy 

za ładną pogodę. 

Co po długiej zimie 

ożywia przyrodę. 

4. Myszek nie łowią, 

ptaszków nie jedzą 

te szare kotki, 

co na drzewie siedzą. 

Zachęcam do obejrzenia programu Budzik – Wiosna 

W czasie programu będzie „Zimowo- wiosenna bajka o chomiku”. Słuchajcie uważnie i odpowiedzcie 

na pytania: 

 Kto prosił o pomoc chomika pod koniec zimy, kiedy trudno jest o jedzenie? 

 Czy chomik pomógł zwierzętom? 

 Jak oceniasz zachowanie chomika? 

 Kto pomógł chomikowi schować się przed myszołowem? 

 Czy chomik zmienił się po przygodzie z myszołowem? 

Zastanów się: Jak Ty się czujesz, gdy pomagasz innym? Jak się czujesz, gdy inni Ci pomagają? 

https://vod.tvp.pl/video/budzik,wiosna,433476 

 Wykonajcie zadania w Kartach Pracy str31, 34 a, b 

 Wykonajcie lapbooka na temat: „Wiosna”. Na to zadanie dzieci mogą przeznaczyć kilka dni. 

Na prace czekam do piątku. 

Informacja dla rodziców czym jest lapbook. 

Lapbook to taka otwierana książeczka, w której dzieci gromadzą informacje na jeden temat. Mogą 

rysować, pisać, wycinać itp. Lapbook to forma kreatywnego zaprezentowania informacji na dany 

temat. Przeważnie teczka, większa kartka z możliwością składania, w której w formie rysunków, 

wykresów, otwieranych okienek oraz ruchomych elementów przekazuje się wybrane treści. Ma tę 
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przewagę nad klasycznym słowem pisanym, że wzbudza ciekawość i motywuje dziecko do 

odkrywania ukrytych ciekawostek, a także do ich gromadzenia. Lapbbok pozwala bowiem również na 

zbieranie informacji i nieskończone rozszerzanie jego zawartości. Przesyłam zdjęcie w załączniku. 

W swoim lapbooku możecie zamieścić informacje z poprzednich lekcji oraz inne ciekawostki: o 

ptakach przylatujących na wiosnę, o kwiatach, o wiosennej pogodzie, o wzroście roślin, możecie 

dołączyć puzzle (narysować wiosenny obrazek i pociąć go na części do składania). 

 

Propozycje zabaw plastycznych do wyboru: 

 Rysowane wierszyki: 

Biedronka https://www.youtube.com/watch?v=bTypDkh-nEc&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-

nmyqCivCvZwL&index=1 

Kwiatek https://www.youtube.com/watch?v=q1DFZOEADA4&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-

nmyqCivCvZwL&index=8 

Motylek https://www.youtube.com/watch?v=kZ9yZ72-3vw&list=PLn3ozp_pWTCpn1jo2zK9-

nmyqCivCvZwL&index=15 

 Filmik dla Tropicieli Przyrody „Ptaki budują gniazda  

https://www.youtube.com/watch?v=9qTkJ6xJtuM 

Życzę miłej zabawy Joanna Jaschik   
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