
Zadania do realizacji 04.06.2020 

1. Dzisiejszy dzień zaczniemy od zabaw ruchowych: 

• do piosenki „Krzyżujemy” https://youtu.be/Bv6g9YN_f-E  

• Taniec połamaniec https://www.youtube.com/watch?v=RrsdZz3wkCo  

 

2. Przypomnij sobie i wymień jakie znasz: 

– pory roku 

– miesiące 

– dni tygodnia 

• Posłuchaj fragmentu wiersz O dwunastu braciach i odpowiedz na pytania: 

Drogą do lasu 

idzie już czerwiec 

z wiązanką chabrów 

i dzbanem czernic.  

Patrzy na łąkę mokrą od rosy: 

- już czas najwyższy 

na sianokosy. 

- Jak nazywa się nowy miesiąc? 

- Jaki miesiąc się skończył? 

- Z czym kojarzy się też czerwiec? ( Z końcem roku szkolnego) 

- Co to są sianokosy? (koszenie trawy na siano i jej suszenie) 

 

 

  DAWNIEJ      DZIŚ 

3. Karta pracy 4 str 66 i 67 proszę odesłać do 05.06.2020 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/kolorowy_start_zplusem_6latek_karty_pracy_cz4/mobile/

index.html#p=68  

   Dla chętnych 

4. Ile sylab ma wyraz ? 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/3b01841081071d7a7cb5eb2988fec7d9_/lesson/lesson/i

ndex.html  
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5. Gdzie ukryły się głoski ? 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/51c0c8e947b6c8f70d7d06184077b767_/lesson/less

on/index.html  

6. Indiański pióropusz- Praca plastyczna wykonana jedną z dwóch zaproponowanych technik : 

• Potrzebne będą: kolorowe kartki z bloku technicznego, pióra, nożyczki, linijka, ołówek, 

zszywacz, sznurek, koraliki, elementy do ozdabiania (u nas filcowe kształty) 

Do wykonania pióropusza można wykorzystać prawdziwe piórka, lub stworzyć je samemu z 

papieru kolorowego. Na początek wycinamy dwa kolorowe paski z papieru technicznego (u 

nas czarne), ozdabiamy je i zszywamy dostosowując wielkość do głowy dziecka. Z 

kolorowych kartek wycinamy piórka i od tyłu podklejamy do paska. Na koniec do dwóch 

kawałków sznurka przywiązałam piórka i nawlekłam koraliki. Tak przygotowane sznureczki 

przymocowałam zszywaczem do pióropusza z lewej i prawej strony na wysokości uszu. 

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/01/pioropusz-fletnia-i-kij-deszczowy-atrybuty-indianina.html  

• Malowanie pióropusza na kartce rosnącymi farbami. Przepis na farbę: Składniki na rosnące 

farby są dostępne w kuchni każdego z Was. Wystarczy po jednej równej porcji soli, mąki 

oraz wody. Te trzy składniki mieszamy razem i powstaje nam bazowa masa do rosnących 

farb. Masę bazową możemy zabarwić barwnikami spożywczymi, startą kredą lub farbami. 

Podglądowy link : https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/08/rosnace-farby-przepis/.  
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