
 wtorek, 6 kwietnia 2021r. 

MIESZKAŃCY  WIEJSKIEGO  PODWÓRKA

1.Rozwiąż zagadkę a dowiesz się jaką mamy 

porę roku 

- ,, Nadchodzi po zimie , znasz dobrze jej imię .

Kroczy w kwiatów pąkach i promieniach słońca … ? .

2.Kiedy ludzie na wsi jeszcze smacznie sobie spali, pierwszy promyk słońca wpadł...? 

- rozwiąż krzyżówkę z mamą i tatą a dowiesz się gdzie ? … 

/ w białe pola wpisz litery rozwiązanych zagadek a w czerwonej kolumnie utworzy się rozwiązanie krzyżówki 

– zapraszam do odczytania hasła głównego / .

1.Z gór strumieniem spływa , przy morzu ogromna bywa / rzeka / .

2.Sosnowy,dębowy,

stary lub młody,

rosną w nim grzyby,

rosną jagody / las /.

3.Na ręce,na ścianie,

na wieży,czas,

który mija mierzy /zegar /.

4.W jednym pudełeczku 

przebywa nas wiele.

Do naszych kolorów,

spieszy się pędzelek / farby /.

5.Kto mieszkał w jamie,

tuż nad WISŁĄ

i zionął ogniem jak ognisko / smok /.



6.Śpiewa,mówi i gra.

Każdy je w domu ma / radio /.

7.Ma ją obraz,rower też.

Co to jest?.

Na pewno wiesz / rama /.

BRAWO,BRAWO dla całej rodzinki udało rozwiązać się wszystkie zagadki 

i odczytać HASŁO GŁÓWNE / ZAGRODA /. 

A teraz zapraszam Rodziców i Dzieci do obejrzenia ilustracji zagrody wiejskiej i mieszkających zwierząt. 



Piosenka dla dzieci - "Odgłosy zwierząt"

Tu link do piosenki 

Piesek szczeka 

hau,hau,hau, 

Kotek miauczy

miau,miau,miau,

Krówka muczy

mu,mu,mu, 

Świnka chrumka 

chrum,chrum,chrum, 

Małpka robi

pi,pi,pi, 

Konik robi

i ha,i ha,i ha, 

Kurka robi

ko,ko,ko,

Osioł robi

i ooo ooo...

a teraz wszyscy śpiewają razem 

hau hau hau/hau hau hau/

miau miau miau/miau miau miau/

ko ko ko/ko ko ko/

Nazwij wszystkie zwierzęta i pokoloruj tylko te, które są mieszkańcami zagrody wiejskiej.

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


BRAWO BRAWO!!!

a teraz zaproś Rodziców na wspólny spacer do pobliskiego parku,

może spotkacie jakieś zwierzątko ?

- opowiesz o nim, gdy spotkamy się w przedszkolu

- gdy minie okres zagrożenia zarażenia się korona wirusem.

Do zobaczenia.
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