
Zajęcia na dzień 28 kwietnia (wtorek)

Temat: Opowiadamy nasze ulubione bajki

Opowieść ruchowa. Proszę kochane dzieci abyście przedstawiły za pomocą ruchów opowieść, którą
wam przeczytają wasi rodzice:

• Czerwony Kapturek idzie przez las do babci, zrywa kwiaty, podskakuje, patrzy w niebo.
* Jaś i Małgosia błądzą po lesie, aż w końcu zasypiają pod drzewem.
* Marsz krasnoludków do domu po ciężkiej pracy, a tam Śnieżka sprząta domek 
krasnoludków (zamiata, układa ubrania, zmywa naczynia...)

Zabawa „ Galimatias”. W niektórych bajkach poginęły różne rzeczy. Proszę żeby dzieci 
przyporządkowały przedmioty do odpowiednich bajek. 

• „Czerwony Kapturek”: 
* „Kopciuszek”:
* „Jas i Małgosia”: 
* „Królewna Śnieżka”: 

– pantofelek, kareta z dyni
–  krasnoludki , zła macocha z jabłkiem
– leśniczy, wilk, babcia
– Baba-Jaga, chatka z pierników

Proszę żeby dzieci 5 letnie wyciągnęły z wyprawki karty 36 i 27. Na karcie 36 są zakładki do 
książek należy przykleić głowę zwierzątka do odpowiedniego paska. Natomiast w karcie 27 jest 
znana wszystkim bajka o Kopciuszku należy wypchnąć obrazki pomieszać i przykleić je kolejno na 
kartce z bloku. Czekam na zdjęcia:)

Dzieci 6 letnie proszę w kartach pracy na stronie 84 dorysować brakujące historie do bajek i 
pokolorować cały obrazek. Oczywiście również czekam na zdjęcia:)

Dziś również poznamy koleją literkę, którą jest „Ź”, „ź” wielkie i małe jest to spółgłoska. Proszę 
dzieci 6 letnie o otworzenie kart pracy na stronie 20 i 21 widzimy że literka Ź jest w wyrazach 
źrebak, źródło, koźlę i buźka. W ćwiczeniu 1 proszę zaznaczyć gdzie jest ź w podanych wyrazach. 
W ćwiczeniu 2 trzeba pokolorować źrebaka i przeczytać sylaby na ogrodzeniu w różnym tempie. 
Na następnej stronie mamy do napisania Ź a w ćwiczeniu drugim trzeba zapisać jaką literą 
rozpoczyna się każdy obrazek.

Poniżej jest krótki wierszyk o źrebaku proszę rodziców o przeczytanie go dzieciom.

„Źrebak”
Źrebak szybko biega,
źrebak szybko skacze, 
źrebak jest wesoły
i nigdy nie płacze.
Hej dzieciaki, hej dzieciaki,
pohasajcie jak źrebaki.
Lepiej biegać, lepiej skakać
niźli w kącie siedzieć, płakać.


