
Kochane Motylki
Rodzice i Dzieci!

Wszyscy są? Witam Was!
 Zaczynamy, już czas!

 
NASZA GALERIA

Prace Mateuszka 

                                       



Prace Kasi

                        





                  

                        Praca Roksanki

 A TERAZ ZABAWY NA DZISIAJ

DZIŚ CHCĘ WAS ZAPROSIĆ DO SZUKANIA WIOSNY W SZTUCE: 
W MUZYCE I OBRAZACH. POKAŻĘ WAM JAK NARYSOWAĆ 
BRATKA. BĘDĄ ZAGADKI WIOSENNE Z MATEMATYKĄ I NA 
KONIEC NIESPODZIANKA  NA WEEKEND. DOBREJ ZABAWY!



    1. Posłuchajcie utworu Piotra Czajkowskiego „Walc kwiatów” z opery „Dziadek do 
orzechów” oraz popatrzcie jak tańczą przedszkolaki ilustrując tańcem budzącą się do 
życia przyrodę wiosenną.                      

https://www.youtube.com/watch?v=mcGTrMEFowg 

             2. Wy potraficie pięknie tańczyć! W przedszkolu czasami bawiliśmy się w 
improwizację taneczną. Pamiętacie co to znaczy? To znaczy, że każdy tańczy po 
swojemu, tak jak czuje w sercu, wymyśla swoje ruchy i figury słuchając czy muzyka jest 
głośna czy cicha, szybka czy wolna, wesoła czy smutna. Zatańczcie sami lub z 
rodzeństwem czy z Rodzicami. Możecie użyć rekwizytów np. chusteczek. Poniżej link do 
Walca kwiatów do Waszego tańca.

       https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc 

3. Wiosna jest tak piękna, że od dawna artyści malarze tworzyli obrazy utrwalając to 
piękno. Popatrzcie na dwa z nich. Jeden namalował artysta wiele lat temu, a drugi malarka
współczesna. Może poszukacie z Rodzicami innych obrazów pokazujących wiosnę w 
malarstwie. Opowiedz, co widzisz na pierwszym obrazku.

      Józef Chełmoński „Bociany”

               

https://www.youtube.com/watch?v=mcGTrMEFowg
https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc


Jadwiga Rudnicka „Wiosna w lesie”

4. A poniżej to już zdjęcie. Poznajesz te wiosenne kwiatki? To bratki. Nazwij kolejne literki. 
Ile sylab ma wyraz bratki?

BRATKI               



5. Przyjrzałeś się bratkom? Nauczę Cię je rysować. Przyjrzyj się pierwszemu rysunkowi z 
instrukcji. Widzisz na nim elementy, z których narysujemy kwiat bratka. Są to: leżąca 
ósemka, odwrócone serduszko i duży lecący ptak. Najpierw spróbuj je narysować osobno,
tak jak ja. Potem popatrz na rysunek drugi. Popatrz jak połączyć te elementy, by powstał 
kwiatek. Dorysuj łodyżkę i liście. A potem już rysunek trzeci. Pokoloruj pięknie swojego 
bratka. Może przyślesz zdjęcie swojej pracy do naszej galerii?

Podczas rysowania możesz posłuchać bardzo znanego utworu muzyki klasycznej Antonio 
Vivaldiego pt.:”Wiosna”. Ten kompozytor stworzył utwór muzyczny „Cztery pory roku”. Czy 
potrafisz wymienić wszystkie pory roku?

 https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI 

  

6.Wiosenne zagadki matematyczne. 

Trzeba przygotować liczmany, czyli jakieś drobne przedmioty: guziki, 
klamerki itp. Zaraz po odczytaniu dziecko układa odpowiednio 3 klamerki,
odstęp 3 klamerki i liczy ile było razem kwiatków. Następnie zapisuje na 
kartce działanie 3 + 3 = 6. I tak postępujemy z każdym zadaniem.

https://www.youtube.com/watch?v=jdLlJHuQeNI


Przyszła wiosna do lasku                                                             

Z kluczykiem na pasku

A te kluczyki brzęczące 

To kwiaty pachnące

Rosną tu trzy krokusy i trzy zawilce

Policz ile jest kwiatów w krótkiej chwilce.

------------------------------------------------

Stąpa wiosna po łące

zbiera kwiaty pachnące

Ma trzy stokrotki, cztery tulipany

Ile tu razem kwiatków mamy?

-------------------------------------------------------

 Chodzi wiosna po lesie

Promyki słońca w koszach niesie

Dwa kosze ma dla kwiatków

Trzy dla trawki

Trzy dla leśnej zwierzyny

Ile koszy przyniosła wiosna dla leśnej rodziny?

7. I na koniec obiecana bajka. Zapraszam do odsłuchania pierwszego odcinka bajki 
Elizy Piotrowskiej. 

       BAJKA NA WEEKEND

        https://www.youtube.com/watch?v=3JO-5cAULFI  

                                                                          



DRODZY RODZICE
Może skorzystacie także z poniższych propozycji:

"Wesoła Nauka" w TVP2 pasmo dla najmłodszych, codziennie o godz. 
11:05

Codziennie o godz. 10.30 odbywają się warsztaty Baby Dance. Baby 
Dance to zabawa muzyką, piosenką i tańcem dla dzieci do 6 r.ż.

Podajemy linka do zapisów:

https://sklep.majkijezowskiej.com/majkatv/
Z poważaniem
Majka Jeżowska z zespołem

                                                                                             Do poniedziałku
Wasza

Pani Jola


