
 

Drodzy Rodzice. Drogie Kaczuszki! 

W tym tygodniu tematem przewodnim będzie :  „MAŁY PRZEDSIĘBIORCA” 
 

Propozycje zabaw/aktywności 27.04.2020/poniedziałek/ 

    

                                                      
WITAM WSZYSTKICH SERDECZNIE PO WEEKENDZIE 

Dzisiejszy dzień jest naszym ostatnim dniem o tematyce „Mały przedsiębiorca”, dlatego 

wznawiam moją prośbę o zdjęcia ze wspólnie przerobionego tematu 

 

1. Mam problem, pomożecie mi ? 

Muszę rozmienić 100 zł  /ZAŁ.1/ /dzieci samodzielnie wpisują nominał rozmienianego 

pieniądza/ 

2. Zapraszam rodzica i dziecko do wysłuchania bajki Michel Piquemal  „Lusterko i 

pieniądze" 
https://www.youtube.com/watch?v=xu9NJwjaLrA 

- Proszę odpowiedzcie na pytania: 

 przed czym ojciec chciał przestrzec swoje dziecko? 

 jak powinien postępować człowiek, żeby nie dostrzegać tylko samego siebie? 

 czy potraficie rodzicom wytłumaczyć co znaczy powiedzenie „ Pieniądze szczęścia 

nie dają!” 

3. Mamo/Tato, proszę przygotuj swojemu dziecku dwie małe karteczki /jedna z napisem-  

-TAK- może być uśmiechnięta bużka : druga z napisem- NIE- lub smutna bużka / 

Zabawa „Prawda i fałsz” dziecko ma do dyspozycji dwie k  karteczki /wesołą  

i smutną/. Rodzic czyta zdania, jeżeli dziecko uzna, że to fałsz podnosi w górę smutną buźkę, 

jeżeli to prawda- buźka wesoła. 

 Przykładowe zdania:   
- reklama zawsze mówi prawdę  

- mamy tylko pieniądze w postaci banknotów 

- zanim kupisz produkt z promocji, powinieneś się dobrze zastanowić, czy jest ci potrzebny-  

- oszczędzanie jest nie potrzebne. 

- promocyjne ceny to często pułapka  

- dzieci powinny chodzić na zakupy z osobą dorosłą 

- zawsze warto kupować reklamowane produkty 

- pieniądze nie służą tylko po to, by wydawać je na przyjemności 

 

RELAKS Z DOWOLNĄ BAJKĄ 
    

PROPOZYCJE POPŁUDNIOWE:   

1. Nowe przygody Olka i Ady „Litery i liczby” cz.2  s.62-63                                                    
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xu9NJwjaLrA


 

ZAŁ.1 

 

 



 

Kochani rodzice wszystkim Wam dziękujemy za pomoc w realizacji 

naszych propozycji zabaw związanych z poszczególną tematyką 

kompleksową. Bez waszej pomocy ich realizacja nie byłaby możliwa. 

 

DZIĘKUJEMY!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 



Bajeczka logopedyczna 

 

JĘZYCZEK WĘDROWNICZEK 

Języczek wybrał się na spacer po buzi, by sprawdzić, co się w niej dzieje. Popatrzył w prawo 

(język dotyka prawego kącika ust). Potem oblizał górną wargę, dolną wargę (język oblizuje 

wargi). Zaciekawiły go zęby, próbował dotknąć każdego policzyć (czubek języka dotyka po 

kolei zębów górnych, potem dolnych). Z trudem wychodziło mu to, gdy był gruby, ale gdy 

ułożył z niego szpic wszystkie zęby zostały policzone. 

 Następnie języczek uniósł się do góry i przesuwał wzdłuż podniebienia od górnych zębów aż 

do gardła, by sprawdzić, czy jest zdrowe. 

Gdy wszystko zostało sprawdzone języczek wrócił do przodu ust i pokiwał nam na 

pożegnanie (język kilkakrotnie przesuwa się od jednego do drugiego kącika warg, buzia 

uśmiechnięta). 

 

 

Pokoloruj obrazek jeśli masz ochotę  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


