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Dzień dobry drogie Dzieci, dzień dobry Rodzice!      

 Oto nasze propozycje na dzisiejszy dzień. 

 

Zadanie 1. 

Rozpocznijmy nasz dzień od ćwiczeń porannych z muzyką , 

poruszamy się i poćwiczymy liczenie. 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg 

Zadanie 2. 

5 latek – Karty pracy cz.4, str. 54 

 

Uzupełnij tabelki − narysuj odpowiednie elementy. 

4 latek – Karty pracy załącznik 1 

Policz dzieci i połącz z odpowiednią liczbą 

Zadanie 3. 

Zabawa słowna z kołem fortuny- wylosuj i wykonaj zadanie. Dzieci 4 – letnie dzielą 

wszystkie wylosowane wyrazy na sylaby,( możecie podać liczbę sylab), natomiast 5-latki 

jeżeli potrafią dzielą na głoski i sylaby wg poleceń w 

wylosowanych zadaniach. 

https://wordwall.net/pl/resource/1943859/sylaby-i-g%C5%82oski 

Brawo, Jesteście SUPER!!! Na pewno sobie poradziłyście!         

 

Zadanie 4. 

Ćwiczenia Logopedyczne - koło fortuny – zakręć kołem i wykonaj zadanie 

https://wordwall.net/pl/resource/1585886/%C4%87wiczenia-logopedyczne 

 

Zadanie 5. 

Zabawa ruchowa z kołem fortuny – wykonaj kilka razy wylosowane 

zadanie 

 

 https://wordwall.net/pl/resource/1265790/zabawy-na%C5%9Bladowcze 
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Zadanie 6. 

 

Dla 5-latków 

 

Każdy ma swoje marzenia, Wy też na pewno je macie dlatego teraz posłuchajcie fragmentu 

opowiadania Z. Beszczyńskiej „Drzewko marzeń”, a później opowiedzcie o swoich 

marzeniach i uzupełnijcie obrazek w książce rysunkami tego o czym marzycie.  

 

Fragment tekstu Z. Beszczyńskiej „Drzewko Marzeń”.  

 

Pewnego razu okazało się, że na podwórku wyrosło nowe drzewko. Nazwaliśmy je 

Drzewkiem Marzeń. Każdy mógł znaleźć na nim wszystko, o czym marzył. Drzewko miało 

wiele gałązek. 

Na każdej rosło mnóstwo rozmaitych rzeczy… 

– na pierwszej było pełno ciastek z kremem dla łakomczuchów 

– na drugiej były lalki i wstążki dla małych dziewczynek 

– na trzeciej wisiały różne książki z obrazkami 

– na czwartej…. 

– Co mogło wisieć na kolejnych gałązkach? 

 

5-latki – karta pracy, cz. 4. s. 61 

 

4- latki – załącznik 2 

 

Pokoloruj na obrazku to dziecko, które trzyma najwięcej balonów. 

 

Zadanie 7 

 

Zapraszamy na gimnastyczne figle muzyczne 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RPt24yOqJ0w 

 

Na dzisiaj to już wszystko, spisałyście się SUPER!!!  Po całym tygodniu pracy 

otrzymujecie nagrodę 
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Życzymy Wam smacznego obiadku oraz miłego i słonecznego weekendu.  

Żegnamy Was i przytulamy wirtualnie! Do poniedziałku!!! 

 

                             






