
                    Kochane Motylki
Rodzice i Dzieci!

Wszyscy są? Witam Was!
 Zaczynamy, już czas!

                           

1. Posłuchaj wiersza czytanego przez Rodzica
                      
Rzeczka  (Julian Tuwim)

Płynie, wije się rzeczka
Jak błyszcząca wstążeczka,
Tu się srebrzy, tam ginie,
A tam znowu wypłynie.

Woda w rzeczce przejrzysta,
Zimna, bystra i czysta,
Biegnąc mruczy i szumi,
Ale kto ją zrozumie?

Tylko kamień i ryba
Znają mowę tę chyba,
Ale one, jak wiecie,
Znane milczki na świecie.



2. Wczoraj rozmawialiśmy o stolicy Polski - Warszawie. Czy wiesz jak nazywa się rzeka, która 
płynie przez Warszawę? To najdłuższa rzeka w Polsce.
Rozwiąż zadanie i odczytaj jej nazwę:

1.  Co to jest? Podziel wyraz na sylaby i zapisz pierwszą sylabę na kartce.

2.     Mężczyzna, który ćwiczy i ma takie bicepsy jest silny,  a taki, który nie ćwiczy  jest…Podziel 
wyraz-przeciwieństwo do „silny”  na sylaby. Zapisz pierwszą sylabę obok sylaby z poprzedniego 
zadania.

3. Odczytaj wszystkie literki po kolei i spróbuj odczytać hasło.

4.       Bajka o powstaniu Wisły

  https://www.youtube.com/watch?v=hTty9Ob73Dg 

https://www.youtube.com/watch?v=hTty9Ob73Dg


             5. Popatrz na rysunek. Pokazuje kształt Polski na mapie. Zwróć uwagę na kolory. U dołu 
widzisz szary kolor i góry. Nad nimi jest kolor brązowo-pomarańczowy. Tam w Polsce występują 
niższe góry i pagórki. Tam gdzie kolor zielony są niziny, czyli tereny płaskie. (Ale występują też 
fałdki i pagórki:).  Kolor niebieski to wody. Na górze dużo niebieskiego koloru z falami- to morze 
Bałtyckie. Przez Polskę biegnie też niebieska kreska. To Wisła! Popatrz i powiedz gdzie ma swój 
początek. Dowiedziałeś się już o tym z bajki o powstaniu Wisły. Jaką literkę przypomina Ci 
rysunek Wisły? Czerwone kółeczka oznaczają miasta. Tam gdzie największe kółko leży Warszawa-
stolica Polski. Pokaż je.

                             

6. Porównaj rysunek Polski z mapą Polski poniżej. Zwróć uwagę na kolory! Na 
mapie jest dużo niebieskich linii. To rzeki. Pokaż Wisłę.



 7.  Nasza Wisła- obejrzyj film i posłuchaj piosenkę o Wiśle

                                https://www.youtube.com/watch?v=2gF9MT7CSk0 

8. Bajka na długi majowy weekend.

https://www.youtube.com/watch?v=eJcOX-Rr2oA  

Dobrego czasu życzę wszystkim: Rodzicom i dzieciom

                                                                                                    Wasza
Pani Jola
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