Kochane Motylki
Rodzice i Dzieci!
Wszyscy są? Witam Was!
Zaczynamy, już czas!

1. Wczoraj słuchałeś legendy o smoku wawelskim? Czy pamiętasz gdzie
mieszkał smok?
Jego mieszkanie to oczywiście jama. Wyklaszcz i podziel wyraz jama na
sylaby. Jaką głoskę słyszysz na początku, a jaką na końcu wyrazu?
2. Tak wygląda wyraz

jama
Przegłoskuj i policz ile jest głosek w tym wyrazie. Jakie znasz inne wyrazy
rozpoczynające się głoską „J” ?

3. Popatrz jak piszemy literę „J”, a potem spróbuj sam pisać: bez liniatury,
w kaszy mannej itp. a na końcu w liniaturze.
https://www.youtube.com/watch?v=yW2eIBmNgIw

4. Dziś zabieram Cię do kolejnego miasta leżącego nad rzeką Wisłą,
najdłuższą rzeką w Polsce. Byliśmy już w Warszawie, Krakowie, a dziś
zabieram Cię do Gdańska. Lubisz morze? Gdańsk leży nad polskim
morzem, które nazywa się Bałtyk. Weź swoją mapę i pokaż gdzie leży
miasto Gdańsk.

5. Ten kto mieszka w Gdańsku może pójść spacerem i zobaczyć polskie
morze. Na pewno wiesz, że czasem fale są spokojne, a czasem wzburzone
i tworzą się wielkie bałwany morskie. To pewnie za sprawą Neptuna.
Wiesz kto to?

Neptun według legendy stał się Bogiem Morza. Wraz ze swą żoną
Salacją, mieszkał w podwodnym pałacu , a swoje morskie włości
objeżdżał rydwanem , zaprzężonym w konie morskie . Były to pół konie ,
pół ryby , z parą końskich nóg i rybim ogonem. Jego atrybutem , zamiast
berła królewskiego , był trójząb o czarownej mocy. Kiedy uderzał nim w
skały , to te pękały , a ziemia trzęsła się w posadach . Kiedy natomiast
zanurzał go w morze – mógł, albo wywołać burzę na spokojnych falach ,
bądź uspokoić wzburzone bałwany wodne.

6. Narysuj morskie fale a w nich Neptuna:) Pamiętasz jak wygląda?

7. W Gdańsku stoi fontanna przedstawiająca Neptuna. W ręku trzyma
trójząb. Narysuj na swojej mapie przy napisie Gdańsk trójząb Neptuna.

8. Na swojej mapie masz już zaznaczoną Wisłę, a przy niej trzy miasta.
Zachowaj mapę. To ważne. Jutro wybierzemy się w dalszą podróż.
Do zobaczenia
Wasza
Pani Jola

