
Zajęcia na dzień 1 kwietnia (środa)

Temat: Witaj, wiosno!

Dziś poznamy aż trzy litery „Ł” „ł”, „J” „j” oraz „F” „f” małe i wielkie.

Proszę, aby dzieci rozwiązały krótką zagadkę i spróbowały odgadnąć o jakiej literce jest w nich 
mowa:)

Zagadka o literce f                                       

Ma mnie foka i fasola,                                     
ma mnie Filip, nie ma Ola.
W dal mnie niesie rzeczna fala,
z dymem fajki się wypalam.
Bywam w fagocie i flecie.
Kto ja jestem? Czy już wiecie?

Zagadka o literce j

Małe „l" to laska,
do góry nogami.
Podobny kształt też ma inna,
wielka, drukowana.

Zagadka o literce ł

Ma mnie wielbłąd, żółw i słomka,
ale nie ma mnie biedronka.
Jestem w zwykłym kołku w płocie,
pływam łódką, błyszczę w złocie.
Chleb mnie nie ma, lecz ma bułka.
Zna mnie sokół i jaskółka.
Dźwięczę w głosie i to ładnie.
Czym ja jestem? Kto odgadnie?

Proszę dzieci 6-letnie o zrobienie ćwiczeń do poznanych liter na stronach: 44-47, 60-63, 52-55.
Dzieci 5-letnie z tyłu w książkach od strony 57 mają ćwiczenia do literek to proszę żeby sobie 
robiły je po kolei. 

Poniżej przesyłam link piosenki „Maszeruje wiosna” i słowa proszę żeby dzieci sobie słuchały i 
nauczyły się.

https://www.youtube.com/  ?v=LFPthrmErcY   

MASZERUJE WIOSNA

Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.

http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-literce+f-2575
https://www.youtube.com/watch?v=LFPthrmErcY&fbclid=IwAR2ww7J__J9cawYeeHT7tLAHPQLSJjy8aMtNFSwdqnYGKhdmK_-H7LHOgbc
https://www.youtube.com/
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-literce+%C5%82-2941
http://zagadkidladzieci.net/Zagadka-o-literce+j-2653


Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, 
na ramieniu małą torebeczkę 
chętnie żuje gumę i robi balony
a z nich każdy jest zielony.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat !

Wiosno, wiosno
nie zapomnij o nas
każda trawka chce
być już zielona.
gdybyś zapomniała inną
drogą poszła
zima by została mroźna.

Ref.
Maszeruje wiosna
a ptaki wokoło
lecą i świergoczą
głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku
trzyma kwiat gdy go
w górę wznosi
zielenieje świat ! 
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