
Kochane Motylki
Rodzice i Dzieci!

Wszyscy są? Witam Was!
 Zaczynamy, już czas!

NASZA GALERIA

Prace Alana





Dziś robimy świąteczne porządki:)

1. Posłuchajcie, zaśpiewajcie i zatańczcie.

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w  
                

2. To historyjka obrazkowa o przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych 
Pana Języczka. Opowiedz kolejno co robi Pan Języczek na każdym z 
obrazków używając słów: Najpierw, potem, następnie, przedtem. 

                
          

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


3. Pan Języczek Świętuje Wielkanoc. Niech Twój język pobawi się przy 
czytanej przez Rodzica bajeczce logopedycznej.



4. Policz pisanki każdego rodzaju i zapisz ich liczbę.

pOpO



5. Kochani, jeszcze zdążycie wysiać rzeżuchę! A może już to zrobiliście? 
Ja zawsze wysiewam rzeżuchę na Wielkanoc i nie tylko, bo bardzo ją 
lubię. Jest zdrowa, więc warto ją jeść nie tylko na święta.

ZAPROSZENIE Z PALMIARNI

https://www.youtube.com/watch?v=re_tUFpBExQ W tym szczególnym czasie, 
kiedy przemieszczanie się i odwiedzanie wielu miejsc jest utrudnione, a wręcz niemożliwe,
zachęcamy do twórczej i literackiej aktywności i wzięcia udziału w konkursie Palmiarni 
Poznańskiej! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, 
a na uczestników ciekawe i twórcze zadania. Czy wiecie, że z roślinami dobrze jest 
rozmawiać, by rosły i rozwijały się tak, jak powinny? Palmiarni nikt nie odwiedza, ani też  
nie rozmawia z roślinami ! A jest ich około 17 tysięcy.....dlatego zapraszamy do udziału 
w organizowanym przez nas konkursie pod nazwą "Napisz do Palmiarni!" i stworzenia 
pracy plastycznej bądź pisemnej, której tematem przewodnim będą rośliny. W ten sposób
 i rośliny w obecnym czasie nie pozostaną osamotnione, dzięki nadesłanym pracom
 rysunkowym i pisemnym. Konkurs dedykowany jest dzieciom w wieku od 4 do 15 lat, z 
podziałem na cztery grupy wiekowe.
 W załączniku przesyłam zaproszenie do udziału w konkursie wraz z opisem zadań dla 
każdej grupy wiekowej. Na stronie internetowej Palmiarni do pobrania jest opis konkursu 
oraz regulamin i niezbędne załączniki:
 https://www.palmiarnia.poznan.pl/pl/9-nieprzypisane/458-konkursy
 Zdjęcia lub skany prac konkursowych wraz z formularzem zgłoszeniowym i
 oświadczeniem o przekazaniu praw autorskich należy do 30.04.2020 r.
 przesłać na adres: konkursy@palmiarnia.poznan.pl

 

                                                                                  DO JUTRA
WASZA

PANI JOLA
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