
Przyjrzyj się ilustracji i odpowiedz na pytania. Kogo widzisz na obrazku? Jak wygląda mama, jak 
wygląda tata? Ile jest dzieci? Opowiedz o swojej rodzinie. Czy masz brata, siostrę? Jak się nazywają? 
W jaki sposób lubicie spędzać wolny czas razem.

Drodzy rodzice  w tym zadaniu rozwijamy mowę.

Źródło: http://www.siemianowice.pl/rodzina/

Zadania  w książce

Nowe  przygody Olka i Ady cz.4 str.46,47,48, 49, 50, 51. http://www.siemianowice.pl/rodzina/

Wyklej serce dla mamy i taty kawałkami czerwonej bibuły. Jeżeli nie masz bibuły możesz użyć papier 
kolorowy lub inny materiał.

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy sprawność manualną.

http://www.siemianowice.pl/rodzina/


Opracowała: Kinga Mateja



      Opracowała: Agnieszka Respondek 

1. Memory – rodzina 
Celem zadania jest rozwijanie spostrzegawczości. 

https://wordwall.net/play/2468/111/464

Powodzenia 

2. Matematyczne zagadki – dodawanie do 10. 
Usprawnianie umiejętności matematycznych.  

https://wordwall.net/play/2468/190/331

https://wordwall.net/play/2468/111/464
https://wordwall.net/play/2468/190/331


Drogie dzieci dzisiaj zapraszam was do Gry w łapki. Polega ona na wysuwaniu odwróconych
dłoni  i  szybkim cofaniu  ich przed dotknięciem rodzica.  Gdy rodzic dotknie  ręki,  role  się
zmieniają. Wysuwa i cofa dłonie teraz ten z grających, który dotknął dłoni rodzica.
Zabawa w łapki - liczy się czas reakcji i dobra zabawa:
https://www.youtube.com/watch?v=jU9PGBw4EyE

PRZEDSZKOLAKU ZAPAMIĘTAJ 😊
                                                           

Inspiracja ze strony: https://chomikuj.pl/ImagePreview.aspx?id=295359782

Prezent dla mamy Tęczowe korale. Potrzebna będzie garść makaronu (najlepiej rurki) oraz
sznurek. Zadaniem dziecka będzie nawlec makaron na sznurek - i piękny naszyjnik gotowy.
Wcześniej można pomalować makaron farbkami.

Sposoby barwienia makaronu na stronie:

https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/02/makaronowa-bizuteria/

                                                           https://321startdiy.pl/kolorowy-makaron-kreatywna-zabawa/

https://www.youtube.com/watch?v=jU9PGBw4EyE
https://mojedziecikreatywnie.pl/2014/02/makaronowa-bizuteria/


Rodzicu dziecko w tym zadaniu rozwija  sprawność manualną  i  koordynację  wzrokowo -
ruchową.
Drogi  Przedszkolaku  rysuj  uważnie  po  śladzie.  Rodzicu zwróć  uwagę  aby  dziecko
kontrolowało nacisk ręki na narzędzie pisarskie i poprawnie je trzymało.



Przedszkolaku obejrzyj  wspólnie  z  rodzicami  prezentację  pt. Moja  rodzina:
https://www.youtube.com/watch?v=LAKgnWNLMlg  

Podczas  oglądania  słuchaj  uważnie,  będziesz  miał  okazję  odpowiadać  na  pytania  i
rozwiązywać różne ciekawe zadania. Zapraszam całą rodzinkę. 

A teraz przypomnij sobie przedszkolny wierszyk, a jeżeli go nie pamiętasz naucz się go na
pamięć.

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


http://szkolamieczyn.pl/images/stories/paluszki1.jpg

Wytnij  i  ułóż  obrazek  z  części.  Rozplanuj  obrazek  tak  aby  nie  wychodził  poza  kartkę.
Przyklej puzzle we właściwej kolejności. Spróbuj opisać obrazek - co na nim się znajduje. 
W jakim nastroju jest rodzina?. W tym zadaniu ćwiczymy motorykę małą.

                                                                                     

                                                                           Źródło: Kolekcja przedszkolaka, Wyd. Nowa Era          

Źródło: Internet                                                                Opracowała: Patrycja Rutkowska       
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