
   Drodzy Rodzice i moje Kochane Biedroneczki    

 

Witam pięknie w drugim tygodniu edukacji online. Jestem przekonana, 

że przygotowane przeze mnie propozycje, jakie pojawiły się na stronie 

przedszkola przyjęliście z entuzjazmem i wykorzystaliście w czasie wolnym. 

 Pora na coś nowego. Postaram się pobudzić Waszą wyobraźnię  

i zachęcić do działań praktycznych.  Polecam również prowadzenie 

systematycznych ćwiczeń językowych, które znajdują się w zakładce „Kącik  

j. angielskiego”.  

Mam nadzieję, że wkrótce wszyscy spotkamy się w naszym 

przedszkolu, gdzie podczas codziennych aktywności będziemy wzbogacać 

wiedzę i doskonalić posiadane przez Was umiejętności. Tymczasem 

przesyłam Wam uśmiech, uściski i pozdrowienia.    

Beata Barbarzak  

Zadanie nr 1. 

Wybierz trzy spośród proponowanych eksperymentów i wspólnie  

z rodzicami wykonaj je w domu.  

 

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

 

Zadanie nr 2. 

Obejrzyj krótki filmik, który może okazać się dla Ciebie inspiracją,  

a następnie postaraj się stworzyć własne zwierzę.  

  

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

 

Zadanie nr 3. 

Oto kilka ćwiczeń korygujących wady postawy (z zakresu gimnastyki 

korekcyjno-kompensacyjnej).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8 

https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ
https://www.youtube.com/watch?v=kjCzlpDVtUw
https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8


Zadanie nr 4.  

Osłuchanie z piosenką, próba samodzielnego śpiewania zwrotek  

i refrenu. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U 

 

Znaki Wielkanocy  

1..Te mazurki ozdobione migdałami, 

te koszyki wypełnione pisankami. 

Te baranki ulepione z marcepanu, 

bazie kotki od staruszki ze straganu.  

Ref. To są znaki tradycyjnej Wielkanocy, 

kiedy życie się odradza do swej mocy. 

To znaki rozbudzonej świeżo wiosny, 

świat się staje znów zielony i radosny. 

Świat radosny! Radosny! 

Świat radosny! 

2. Te palemki od bibuły kolorowe, 

baby z lukrem wyrośnięte, bo drożdżowe. 

No a potem jeszcze lany poniedziałek, 

Śmigus Dyngus pełen mokrych niespodzianek.  

Ref. To są znaki tradycyjnej Wielkanocy…  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OCmZrAz3t-U


Zadanie nr 5. 

Rozpoznaj dany odgłos i powiedz, jakie zwierzę się nim  posługuje,  

a następnie narysuj swojego faworyta korzystając z farb lub kredek.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU 

 

Zadanie nr 6.  

Wytnij karty logopedycznej gry rodzinnej. Wylosuj jeden obrazek, nazwij 

zwierzę, które się na nim znajduje. Podziel nazwę zwierzaka na sylaby 

oraz głoski, a kolejno naśladuj odgłos, wydawany przez to zwierzę.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hNSYN4ZHMOU


Zadanie nr 7.  

Wykonaj karty pracy. 

 

„Olek i Ada A+ 4-latek cz. 2”: str. 28, 29. 

„Olek i Ada A+ 4-latek wyprawka plastyczna”: karty nr.: 8 (bocian),  

9 (kurczątko).  

 

 

 

„Olek i Ada B 5-latek cz. 4”: str. 34, 35, 36, 37, 38, 39.  

„Olek i Ada B 5-latek wyprawka plastyczna”: karta nr.:  

19 (kurczątko) oraz puzzle z porami roku (4 ilustracje).  

 


