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

                       

Zaśpiewaj piosenkę jaką chcesz, myjąc przy tej   piosence prawidłowo 
ręce.
Wybierz proszę swój dzisiejszy nastrój. Nazwij, co to za uczucie? 
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.



Historyjka obrazkowa „Jak zachować się w czasie burzy”
Przyjrzyj się obrazkom i je opowiedz.

 Jak myślisz, co powiedziała mama chłopcom?

.
          



Jak zachować się w czasie burzy:

Podstawowa zasada w czasie burzy brzmi: im niżej, tym 
bezpieczniej. Piorun zazwyczaj szuka najkrótszej drogi pomiędzy 
chmurą, a ziemią. Dlatego, gdy burza nas zaskoczy, nie szukajmy 
schronienia pod samotnie stojącymi drzewami, latarniami, słupami
energetycznymi, czy samotnymi wieżami.

Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni, a w pobliżu 
nie ma żadnego bezpiecznego schronienia, powinniśmy 
kucnąć i jednocześnie maksymalnie zbliżyć do siebie 
stopy. 

 –należy unikać metalowych przedmiotów i nie przebywać w 
ich pobliżu;

 –nie wolno rozmawiać przez telefon komórkowy. 



Zagadki słowne 

Kiedy błyskawica, kiedy ulewa
Kiedy wicher łamie drzewa
To już znak, że idzie duża
Wielka, groźna, straszna…. /burza/

Co to jest odgadnij!
Leci tylko na dół
Jest tylko na dworze
Suchy być nie może! /deszcz/

Jasny zygzak na ciemnym niebie,
Może czasem przestraszyć ciebie! / piorun, błyskawica/

Turla się, ryczy i rzęzi
Jakby się urwał z uwięzi.
Wielki i dziki kot
Czasem znów wali jak młot ,to jest ../ grzmot/

Szumi, gwiżdże, czasem gna
Skąd i dokąd? Kto go zna ?
Dmucha, szarpie, czasem rwie
Po co? Za co? Kto go wie? /wiatr/

 6 latku przeczytaj wyrazy. Następnie je wytnij i naklej na 
kartkę. Do każdego wyrazu narysuj odpowiedni obrazek.

Słońce
Upał
Ulewa



Piorun
Wiatr
Grad 

 

 Zajęcia gimnastyczne z rodzicami

• „Winda” – dziecko staje przed tatą, odwrócone do niego plecami, z 
rękami ugiętymi w łokciach, przyciśniętymi do tułowia, łopatki 
ściągnięte. Tata w lekkim przysiadzie trzyma dziecko za łokcie od dołu i 
podnosi dziecko do góry, a następnie opuszcza na dół. 

• „Wyścig z piłką” w pomieszczeniu naprzeciwko siebie w odległości 3-4 
metrów wyznaczone są 2 linie. Na jednej linii stoją rodzice, a na drugiej 
dokładnie naprzeciwko dzieci. Jeden z rodziców trzyma piłkę. Na sygnał 
wkłada piłkę  między kolana i skokami na obu nogach stara się dotrzeć 
jak najszybciej do dziecka. Tam przekazuje mu piłkę. Teraz dziecko w ten
sam sposób stara się dotrzeć do kolejnego z członków rodziny. 
Wygrywają te osoby, którym nie upadnie piłka na podłogę. 

• „Tańczymy labada” . Wszyscy z rodziny stoją w kole, trzymają się za ręce
i śpiewają: 

„Tańczymy labada, labada, labada

Tańczymy labada, małego walczyka.

Tańczą go harcerze, harcerze, harcerze.

Tańczą go harcerze i małe zuchy też.

Łapiemy się za główki”

Członkowie rodziny stoją w kole, trzymają się za głowy i śpiewają kolejny raz. 
Po każdym odśpiewaniu zmieniają części ciała, za którą należy się trzymać.



 5 i 6 latku to zadanie dla Ciebie.

Zaznaczaj przez cały tydzień pogodę. Możesz używać do zaznaczania :pisaków,
 kredek, plasteliny.

6 latku zadania w książce część 4 str 78 i w części 3 str 76.
 Zapraszam Was na jutro, czyli to będzie ....
Pozdrawiam Was. 


