
                        

Zadania dla 5 i 6 latków.
Zaśpiewaj piosenkę „witacie w naszej bajce”  myjąc przy tej   
piosence prawidłowo ręce.
Wymyśl komplement dla każdego członka rodziny
Używaj prawidłowo zwrotów grzecznościowych: proszę i 
dziękuję w ciągu całego dnia.
Pamiętaj aby pomagać przy nakrywaniu do stołu, o podlewaniu 
roślinek oraz o wyrywaniu chwastów na grządkach.

"Lot czarodziejskim dywanem do krainy baśni"- zabawa powitalna.
 Czarodziejski i latający dywan,  przeniesie nas w świat baśni.  Aby wejść na 
latający dywan musisz głośno się przedstawić, podzielić swoje imię na sylaby i 
wyodrębnić w nim głoski. Tylko wtedy czarodziejski dywan przeniesie  do 
krainy baśni .Po wykonaniu zadania usiądź na dywanie, zamknij oczy i 
wyobraź sobie, że lecisz na czarodziejskim dywanie. Mama włącza spokojną 
muzykę, zamknij oczy i.............


 Jesteśmy  już w krainie bajek.
 "Pomagamy Kopciuszkowi"- zabawa rozwijająca sprawność manualną.

 Przygotujcie sobie dwie miski. Jedną pustą, a drugą wypełnioną kaszą 
jęczmienną i fasolą(to jest moja propozycja, ale wy możecie to zmienić w 
zależności od tego co macie w domu) . Zadaniem  waszym jest jak najszybsze 
oddzielenie fasoli od kaszy. Następnie ułóżcie obrazek z fasoli.
 
 

 Opowiedz, co widzisz na obrazku. Porozcinaj obrazek na 5 
części.



 Następnie ułóż i przyklej na kartkę i wykonaj ramkę.



Ćwiczenia w czytaniu pod hasłem „Kłopoty z 
baśniami”.
Zły czarnoksiężnik pozamieniał tytuły bajek. 
Przeczytaj zamienione tytuły i podaj ich poprawne 
nazwy

•  „Cudowny Kapturek” 
• „Janek i Gosia” 
• „Gopciuszek” 
• „Kot w bucie” 
• „O rybaku i rudej rybce” 

(Starszaki)



 Teraz posłuchaj :

"Teatr z łyżki"
Jeśli drewnianej łyżce
dasz koronę ze srebra,
będzie z łyżki król dostojny.
Jeśli drewnianej łyżce
przypniesz długie warkocze,
to będzie królewna.
Jeśli przykleisz
do łyżki wióry,
takie ze strugania deski,
to z łyżki będzie
groźny smok wawelski.

Jeśli ozdobisz łyżkę
odrobiną wełny,
to będzie baran
siarki pełny.
Jeśli dasz drewnianej łyżce
miecz wystrugany z patyka,
będziesz miał dzielnego
krakowskiego szewczyka.
Teraz poproś mamę, tatę i brata
do najpiękniejszego
teatru świata. 



Powiedz w co można zamienić drewnianą łyżkę. Wykonaj kukiełkę z łyżki. A potem przygotuj 
przedstawienie kukiełkowe, wykorzystując koc jako kurtynę. Przygotuj bilety na przedstawienie dla
swojej rodzinki. Czekam na zdjęcia.

6 latku wykonaj  zadania.







Tak kończymy  czwarty dzień tygodnia, czyli ........
 Zapraszam Was na jutro, czyli to będzie ........ 
Pozdrawiam Was.
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