
 Witajcie 3, 4, 5, 6 latki czyli Tygryski i Delfinki
   oto zadania na dziś

                       

Zaśpiewaj piosenkę jaką chcesz 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.

 

Zagadki słowne„Jaki to zawód?”6,5,4 latki spróbujcie rozwiązać, a 3 
latkowi pomogą rodzice troszeczkę.

1. Pani w białym stroju sprzedaje nam z półek buteleczki, tubki, 
wiele pigułek. (aptekarka)

2.  Kto musi ściąć drzewo mechaniczną piłą, żeby na meble, 
listwy, desek wystarczyło? (drwal).

3.  Kto to jest? Odgadnie chyba każde dziecko! Stoi przed 
orkiestrą. Wywija pałeczką. (dyrygent)

4. To oni, w głębi ziemi, czarne zwalają bryły, żeby we wszystkich 
oknach jasne się światła paliły. (górnik)



5.  Jaki zawód ma ten pan, co naprawia każdy kran.( hydraulik)
6. Deska, młotek, zręczne ręce, zrobią mebli coraz więcej. 

(stolarz)
7.  Jak się nazywa taki lekarz, którego pacjent głośno szczeka. 

( weterynarz ) 

„Różnię się od ciebie..., jestem do ciebie podobny ...” –rozmowa 
kierowana. Rodzic rozpoczyna rozmowę z dzieckiem, zachęcając je do 
dostrzegania podobieństw i różnic między nim, a koleżankami i kolegami. 
Popatrzcie, każdy z nas ma nos, oczy, usta, uszy, włosy. Wszyscy mamy 
te same części ciała, ale przecież każdy z nas jest inny. Ludzie różnią się 
między sobą: jedni mają oczy niebieskie, inni zielone czy brązowe. 
Różnimy się między sobą nie tylko kolorem oczu czy kształtem nosa. 
Nosimy różne imiona. Mamy różne zdolności. Jedno dziecko umie ładnie 
rysować, drugie –śpiewać. Pomimo różnic każdy z nas jest tak samo 
ważny. 

         

„Co robią różni ludzie?” –zabawa ilustracyjna.

Dzieci z rodzicami  zwróceni są do siebie plecami wykonują na 
”sąsiada”plecach różne ruchy odpowiednio do treści wierszyka.

Stolarz młotkiem stuka (stukanie jedną lub dwiema rękami zaciśniętymi 
w pięść)

Lekarz w plecy puka (delikatne pukanie palcami)

Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią)

Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie)

Rolnik grabi siano („grabienie” palcami obu rąk w góry na dół)

Muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty)I ja też 
pracuję(wskazywanie na siebie)

Obrazek maluję(dowolne kreślenie palcami na plecach partnera) 

 Co mówi kotek. 6 latku wpisz właściwe cyfry. 5,4 i 3l połączcie 
przeczytane przez rodzica zdanie z odpowiednim kotkiem.



Nazwij emocje kotka.



 5 i 6 latku rysuj po śladzie.



6,5 l wykonaj zadanie,  4 latku spróbuj je wykonać . Opowiedz co widzisz 
na obrazku.
 Wytnij  obrazek po ciemnych liniach, powycinane elementy naklej na 
kartkę. Nadaj tytuł obrazkowi.

Zadania dla 6 latków w książce nr 4 str 7 i 30.
Zapraszam Was na jutro, czyli to będzie ........ 
Pozdrawiam Was.




