
                        Zadania dla 5 i 6 latków.
Zaśpiewaj piosenkę  pt”witajcie w naszej bajce”myjąc przy tej piosence 
prawidłowo ręce.
Wymyśl komplement dla każdego członka rodziny.
Używaj prawidłowo zwrotów grzecznościowych: proszę i dziękuję podczas 
całego dnia.
Pamiętaj aby pomagać przy nakrywaniu do stołu oraz o pracach 
pielęgnacyjnych w ogródku.

 Zabawa ruchowa:
Piłka -dzieci pokazują jak odbija się ciężka piłka, a jak lekka 
dmuchana;
Film -dzieci pokazują jak zachowują się ludzie na filmie, który jest 
przyśpieszony, a jak na filmie zwolnionym;
 Chwytanie baniek mydlanych. 

Prawo, lewo, góra, dół” –Rysowanie według instrukcji.
Do tego zadania będzie potrzebna kartka z bloku.
1.Ułóż kartkę na stole tak, aby jej dłuższa krawędź znajdowała 
się przy twoim ciele.
2.Narysuj pionową linię, z góry na dół na środku kartki, tak aby 
podzielić ją na dwie równe części.
3.Narysuj linię poziomą, która będzie przecinać w połowie linię 
którą narysowałeś wcześniej
.4.W prawym górnym rogu kartki napisz cyferkę 4
.5.W prawym dolnym rogu kartki napisz cyferkę 5.
6.W lewym górnym rogu kartki napisz cyferkę 9
7.W lewym górnym rogu kartki napisz cyferkę 7.
8.W każdym z pól narysuj tyle kwiatków, aby ilość 
narysowanych przedmiotów była równa zapisanej cyferce .



 Narysuj strzałki zgodnie z podanym schematem. 

 



Narysuj we właściwych miejscach: serduszko czerwone B2, 
niebieskie  H5, żółte D8, zielone J10, różówe G7 a brązowe F3.



Wybierz prawidłową odpowiedź:
-Pytanie 1
Jak wyjaśnić imię Królewna Śnieżka?
1.lubiła bawić się na śniegu,
2.piła dużo mleka białego jak śnieg,
3.miała skórę jasną jak śnieg

Pytanie 2 
Jak mieli na imię bohaterowie bajki Królowa Śniegu?
1.Jaś i Małgosia,
2.Gerda i Kay,
3.Maja i Gucio

Pytanie 3
Która  z bajek uczy nas, że nie można ufać nieznajomym?
1.Czerwony Kapturek
2.Królowa Śniegu
3.Królewna Śnieżka

Pytanie 4
Kogo obdarzyła prawdziwą przyjaźnią Calineczka?
1.jaskółkę
2.myszkę
3.ropuchę

Pytanie 5
Jaka cecha charakteru jednej ze świnek uratowała życie pozostałym świnkom w bajce
Trzy świnki?
1.łakomstwo
2.pracowitość
3.lenistwo

Pytanie 6
Kto został ukarany za swoją chciwość?
1.Czerwony Kapturek
2.Małgosia z bajki Jaś i Małgosia
3.Starucha z bajki O rybaku i złotej rybce

Pytanie 7
Co otrzymali po ojcu synowie Młynarza w bajce Kot w butach?



1.najstarszy – młyn, średni – osła, najmłodszy – kota
2.najstarszy – psa, średni – kota, najmłodszy – kurę
3.najstarszy – zamek, średni – pola , najmłodszy - kota

Pytanie 8
Na ile lat zapadli w sen Śpiąca Królewna i jej dworzanie?
1.3 lata
2.10 lat
3.100 lat

 Narysuj tyle czerwonych serduszek, ile udzieliłeś poprawnych odpowiedzi.

Dokończ rysować krasnoludka” – ćwiczenie graficzne
:dorysowywanie kredkami ołówkowymi brakujących elementów 
obrazka
kolorowanie obrazka
przyklejenie podpisu: krasnoludek 

                      Krasnoludek



 
Policz, z ilu liter składa się każdy wyraz. Otocz pętlą odpowiednią cyfrę.
Przeczytaj wyrazy 6 latku. Podkreśl w nich literkę „j”.

 

                              



Narysuj po śladzie. 

 



Zadanie dla 6 latków.



w  e  t  a  b m
a  z  a  g  a  r  
r  o   s  m  t  a

 r  a  k

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


