
Kochane Motylki
Rodzice i Dzieci!

Wszyscy są? Witam Was!
 Zaczynamy, już czas!

Galeria Motylków
Prace Karinki



Od Pani Joli
dla 
Motylków:)



ZABAWY NA DZIŚ

PRZYGOTUJCIE GARNEK, ŁYŻKĘ LUB NAWET DWIE, 
CHOCHLĘ ITP. :) DZIŚ BĘDZIEMY ROZMAWIALI O JEDZENIU. CO
LUBICIE JEŚĆ, CO WAM SMAKUJE, CZY POMAGACIE W 
GOTOWANIU W DOMU, MOŻE POTRAFICIE SAMI 
PRZYGOTOWAĆ JAKĄŚ POTRAWĘ, MOŻE JĄ DZIŚ 
PRZYRZĄDZICIE I PRZYŚLECIE ZDJĘCIE...

1. Na dobry początek:

Zabawy ruchowe dla rodziców i dzieci

https://www.facebook.com/homefit83/videos/2711849652371733/ 

2. Pamiętam z przedszkola, że prawie wszyscy lubicie zupę pomidorową:)

Jaką głoskę słychać na początku wyrazu „zupa”?

 Tak wygląda

 z małe drukowane             a tak              Z wielkie drukowane

3. Popatrz jak piszemy „z” bez liniatury i w liniaturze.

Literka „Z”
https://www.youtube.com/watch?v=bzF79Q9i6wQ 

4. Próbuj pisać literkę „z” : palcem w powietrzu, po śladzie (literka 
napisana przez rodzica), na plecach (Mamy, Taty, Rodzeństwa), na 
dywanie palcem, kredą , wyklej z plasteliny i pisz po śladzie palcem, w 
kaszy czy mące, ułóż ze sznurka. Oczywiście do wyboru, tak, byś nauczył 
się prawidłowo pisać. Dopiero potem spróbuj w liniaturze. Ale dopiero 
gdy umiesz dobrze pisać bez liniatury!

https://www.youtube.com/watch?v=bzF79Q9i6wQ
https://www.facebook.com/homefit83/videos/2711849652371733/


5. Dla chętnych! Widziałam, że niektórzy próbują pisać wyrazy. Pięknie. 
Ważne jednak byście robili to prawidłowo. Literki trzeba odpowiednio 
łączyć ze sobą.

To wyraz zupa drukowany zupa
 A tak wygląda pisany:
 

   Jeśli spróbujesz go pisać, pamiętaj o łączeniu liter. Kiedy pisałam, trzy 
pierwsze literki napisałam bez odrywania ręki. To ważne. Musiałam 
oderwać rękę dopiero, by napisać literkę „a”. 

6. Jest taka zabawna piosenka o zupie włoskiej, a właściwie rzymskiej. 
Nosi tytuł „Zuppa Romana”. Romana nie oznacza tu imienia, tylko nazwę 
włoskiego miasta. Posłuchaj piosenki śpiewanej po włosku bardzo 
uważnie. Na koniec wymień jakie rozpoznałeś nazwy. 

https://www.youtube.com/watch?v=0BnbhliNvGg 

7. Na początku prosiłam Cię, byś przygotował z Rodzicami różne garnki i 
chochelki. Teraz się przydadzą. Zrób z nich perkusję. Włącz piosenkę i 
zagraj na swoich kuchennych instrumentach jak prawdziwy perkusista.

https://www.youtube.com/watch?v=0BnbhliNvGg


Jeśli piosenka Ci się podoba, zapraszam do tańca przy niej. Świetnie 
nadaje się do podskoków, obrotów i innych figur:)

8. Pewnie już wiesz co tutaj jest napisane?

zupa
1) Wyklaszcz wyraz zupa dzieląc na sylaby. Ile ich jest?
2) Jakie znasz inne wyrazy zaczynające się głoską „z”
3) A może znasz jakieś które mają „z” w środku albo na końcu
4) Wymienione wyrazy dziel na sylaby i licz ile ich jest                                                                                                                                            
9. Pobawmy się teraz literkami.

 W wyrazie „zupa” zamień pierwszą literkę „z” na inną i przeczytaj. Jaki 
będzie wyraz gdy na początku wstawisz „L,l”? A inne literki. Niektóre 
wyrazy mogą Ci się wydawać niezbyt ładne. Ale chyba Rodzice się nie 
pogniewają. Za to jaka radość, że sam czytasz;)

10. Rzym to miasto we Włoszech. Może tam kiedyś byłeś? Możesz 
zobaczyć gdzie leżą Włochy na mapie. A jestem pewna, że znasz i lubisz 
włoskie potrawy. W przedszkolu gdy było spaghetti na obiad prawie każdy
chciał dokładkę:) . Na pewno lubicie pizzę. To wszystko potrawy z Włoch.
Może w najbliższym czasie zrobicie którąś z tych potraw z Rodzicami.

11. Gotowanie to wspaniała (SPRÓBUJ SAM PRZECZYTAĆ OSTATNI 
WYRAZ W ZDANIU)

ZABAWA Zatem miłej zabawy.
Do jutra

Wasza Pani Jola


