Kochani czekam na Wasze zdjęcia.
Miłej pracy i zabawy
Zadanie 1. Rodzicu przeczytaj wiersz Jana Brzechwy pt. Żaba.
Można skorzystać z audiobooka na youtube- Żaba Jan Brzechwa

Jana Brzechwy pt. Żaba
Pewna żaba
Była słaba,
Więc przychodzi do doktora
I powiada, że jest chora.
Doktor włożył okulary,
Bo już był cokolwiek stary,
Potem ją dokładnie zbadał,
No, i wreszcie tak powiada:
„Pani zanadto się poci,
Niech pani unika wilgoci,
Niech pani się czasem nie kąpie,
Niech pani nie siada przy
pompie,
Niech pani deszczu unika,
Niech pani nie pływa w
strumykach,

Niech pani wody nie pija,
Niech pani kałuże omija,
Niech pani nie myje się z rana,
Niech pani, pani kochana,
Na siebie chucha i dmucha,
Bo pani musi być sucha!”
Wraca żaba od doktora,
Myśli sobie: „Jestem chora,
A doktora chora słucha,
Mam być sucha – będę sucha!”
Leczyła się żaba, leczyła,
Suszyła się długo, suszyła,
Aż wyschła tak, że po troszku
Została z niej garstka proszku.
A doktor drapie się w ucho:
„Nie uszło jej to na sucho!”

Zadanie dla dziecka:
1. Rozmowa rodzica z dzieckiem o wierszu.
O kim był wiersz? Co robiła żaba w wierszu?
2. Zaznacz wszystkie literki ż w wierszu na kolor niebieski.

Zadanie 2. Wykonanie pracy techniczno-plastycznej pt. Żaba
Potrzebujesz:
- nożyczki,
- klej,
- pędzelek,
- farbę zieloną, czerwoną
- zszywacz,
- rolki po papierze toaletowym 2szt,
- zielona kartka papieru, biała kartka
- sznurki szt.2,
- taśma,

Wykonanie:
Należy pomalować pędzelkiem 2 rolki na kolor zielony na zewnatrz i w środku
na kolor czerwony.
Po wyschnięciu rolek jedeń w końców zaciskami i zszywamy zszywaczem obie
rolki.
Tu potrzebna jest pomoc dorosłego.
Wycinamy oczy i ozdabamy je a następnie przykejamy do końca otwartej rolki.
Wycinamy z papieru zielone rączki i nóżki żaby. Przyklejamy sznureczki w
środku rolki z uzyciem taśmy.
Rysujemy muchę na kartce baiłego papieru i ją kolorujemy.
Na końcu sznureczka należy przykleić muchę.
Żabki gotowe do zabawy!
Zabawka wykonana przez dziecko ćwiczy zręczność i koncentrację.

Miłej zabawy

Utrwalanie poznanego materiału
Zadanie 1. Połącz te rysunki których nazwy kończą się taką
samą sylabą. Pokoloruj wybrane rysunki.

Zadanie 2. Ile korali jest na nitce? Pokoloruj pola zgodnie z kolorami
kropek.

Zadanie 3. Obejrzyj rysunki z figur. Policz figury i zaznacz liczbę
kropek przy odpowiedniej figurze.

Zadanie 4. Rysuj szlaczki po śladzie a potem samodzielnie.

