
                   Kochane Motylki
Rodzice i Dzieci!

Wszyscy są? Witam Was!
 Zaczynamy, już czas!

 PODZIĘKOWANIA

GORĄCO DZIĘKUJĘ SEBKOWI, KASI, MARTYNCE PAWLAK, MATEUSZKOWI 
ORAZ ROKSANCE ZA WYKONANIE PRZEPIĘKNYCH PRAC DLA HOSPICJUM PALIUM. 
WYSŁAŁAM JE JUŻ MAILEM DO PANI BARBARY GROCHAL I DOSTAŁAM 
ODPOWIEDŹ, ŻE BARDZO SIĘ PODOBAJĄ I SĄ WIELKĄ RADOŚCIĄ DLA 
PRACOWNIKÓW, PACJENTÓW I WOLONTARIUSZY.  

      1. Posłuchaj  piosenki :        
https://www.youtube.com/watch?v=HH9yMctug4c 

  2. Chciałabym Tobie opowiedzieć o szczególnych książkach poświęconych pewnemu miastu w 
Polsce. Popatrz i posłuchaj:

 https://www.youtube.com/watch?v=PfXvpO84p_U 

3. Pamiętasz o jakim mieście opowiadają moje książki? To Poznań! Ja mieszkam w Poznaniu. A Wy
w jakiej miejscowości mieszkacie? Na pewno wszyscy jeździcie do Poznania, bo to duże miasto 
położone najbliżej waszych domów.

https://www.youtube.com/watch?v=PfXvpO84p_U
https://www.youtube.com/watch?v=HH9yMctug4c


4. Pamiętacie jakie zwierzątka mieszkają w ratuszowej wieży na Starym Rynku w Poznaniu? 

                  

                  

  

5. Popatrzcie na zegar. Zbliża się dwunasta. Ustawcie w domu na zegarze godzinę 12-ą. Czy 
pamiętacie jak ułożone są wskazówki gdy pokazują godzinę szóstą, dziewiątą?
Kochany Rodzicu! Poćwicz z dzieckiem ustawianie wskazówek tak, by pokazywały pełne godziny.

6. Pamiętacie jaka rzeka płynie przez miasto Warszawę? To Wisła? A przez Poznań przepływa rzeka
Warta.

WISŁA
WARTA
- Ile liter ma słowo Wisła a ile Warta?
- Które ma więcej i o ile? Napisz liczby i wstaw znak mniejszości lub większości
- Ile mają sylab? Napisz liczby i wstaw znak
- Jakie mają takie same literki, a jakie inne?



7. Kochany Rodzicu!
Pomóż dziecku dorysować na mapie Polski z poprzednich dni rzekę Wartę, a na niej zaznaczcie 
miasto Poznań i dorysujcie koziołki. 

8. Obejrzyj film o tym jak powstaje książka przygotowany przez dzieci dla dzieci

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 

                      

      LIST DO RODZICÓW I DZIECI

Kochani, nie przysyłacie ostatnio swoich prac. To pewnie dlatego, że jest ładna pogoda i 
więcej bawicie się na dworze. Mam nadzieję jednak, że bawicie się także zadaniami dla Motylków. 
W tym tygodniu poznamy ostatnią literkę w alfabecie. I będziemy mogli wykrzyknąć: „Hip, hip, 
hurra!” na swoją cześć:) Bo to będzie okrzyk dla Was za wspaniałą pracę przez cały rok. 
Nadal będę dla Was przygotowywać zabawy, będziemy utrwalać umiejętności. 

Bardzo lubię dostawać Wasze prace, więc proszę, dalej je przysyłajcie. Niech nasza galeria 
będzie pełna Waszych wspaniałych dzieł.

A może zrobicie swoją książeczkę? I możecie ją sami zilustrować. Miłej zabawy na 
podwórku i z naszymi zadaniami!

Wasza
Pani Jola

 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q

