
 

 

Dzień dobry Motylki , zapraszamy Was na kolejny tydzień zabawy, który 

upłynie nam pod hasłem  „W zoo”  

 

Poniedziałek  25.05 

 Witamy poniedziałkowo i zapraszamy do wysłuchania opowiadania U. Piotrowskiej 

„Plastelinowe zoo” czytanego przez nauczyciela. Spróbujcie teraz odpowiedzieć na 

kilka pytań: Jak wyglądał ogród zoologiczny? O jakich zwierzętach była mowa? Jakie 

inne zwierzęta można tam spotkać?  Jak trzeba zachowywać się w zoo? 

  

 Papuga - praca plastyczna (talerzyki papierowe, kolorowe kartki, klej kredki, farby) 

 



Czekamy na efekty waszej pracy, mam nadzieję, że się pochwalicie.  

Wtorek 26.05 

 Dzisiaj Motylki na pewno wiecie bardzo ważny dzień Święto Mamy w związku z tym 

bardzo prosimy spróbujcie  przeprowadzić wywiad z mamą/ bądź z tatą. Pobawcie się 

w dziennikarzy przeprowadzających wywiad z ważną osobą- waszym rodzicem. 

 Posłuchajcie razem z mamusią/tatusiem pięknej piosenki, przytuleni do siebie :-) 

ZoZi - Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato! 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE 

    Nie zapomnijcie złożyć życzeń      

Środa 27.05 

• „ Przygody w zoo” - zajęcia matematyczne.  Konstruowanie gry planszowej. 

Spróbujcie dzisiaj wraz ze swoimi rodzicami przygotować grę planszową. Najpierw 

według własnego pomysłu wykonajcie planszę do gry, oraz klika sylwet zwierząt 

egzotycznych, pokolorujcie je, wytnijcie. Ustalcie z rodzicami zasady gry i do zabawy. 

Przykładowe reguły gry: 

- gdy znajdziesz się na polu, gdzie stoi tygrys, czekasz na swoją kolejkę, aż tygrys 

zniknie w zaroślach, 

-gdy spotkasz małpę, bawisz się z nią wesoło, czekasz dwie kolejki, 

- gdy spotkasz na swojej drodze słonia, siadasz na nim i posuwasz się do przodu 

dodatkowo o trzy pola, 

- gdy na twojej drodze znajdzie się lew, wolisz się cofnąć o cztery pola. 

 Zrób mamusi/tatusiowi masażyk. Jak go wykonać – dowiesz się tutaj  

https://www.youtube.com/watch?v=lD8nMY3tdW4&fbclid=IwAR31pEm1oBiAy8c4

8EA 

 „Idziemy do zoo” – posłuchajcie piosenki, spróbujcie zaśpiewać a może uda wam się 

zatańczyć.. 

 

Czwartek 28.05 

https://www.youtube.com/watch?v=j09kDRPi3tE&fbclid=IwAR08tPdWoOavWFgfDWyZLR3ndFN0AXF1gK4_Gx97BNqTt-R7iKYDi0p1vg8


 Dzisiaj poznamy cyfrę 0. Spróbujcie w powietrzu kreślić kształt cyfry 0 w powietrzu, 

ułóżcie kształt cyfry z dowolnie wybranych przedmiotów (np. guzików, klocków, itp.) 

Wykonajcie  ćwiczenia  w KP5, s. 36–37. 

  „Wąż” i praca plastyczna, przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej oraz 

materiałów wykonajcie węża.  Wiemy, że jesteście bardzo kreatywni, więc liczymy na 

ciekawe prace. Bawcie się dobrze, mam nadzieję, że pochwalicie się efektami.  

Piątek 29.05 

 A  dzisiaj mamy już piątek i  zapraszam Was na wycieczkę do ZOO, poroście 

Rodziców, aby włączyli Wam filmik, usiądźcie wygodnie i oglądajcie uważnie.  

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=CyGu48oYe5o&fbclid=IwAR14_aDH

pGHcv8UIOqBqSnOhLoKW0E1VEh8nktG 

 Wybierzcie się na rodzinny spacer. Proszę Was, abyście spacerując udali się w Wasze 

ulubione miejsce i zrobili selfie pod tytułem: „Tu i teraz – tylko dla siebie”. 

Obserwujcie czy na spacerze spotkacie inne rodziny. Po czym można poznać, że 

mijana grupa osób to właśnie rodzina? 

 O godz. 11.00 zapraszamy na  zabawę z  się z liskiem SAVusiem. 

https://www.facebook.com/events/2579103015641437/ 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=CyGu48oYe5o&fbclid=IwAR14_aDHpGHcv8UIOqBqSnOhLoKW0E1VEh8nktG
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=CyGu48oYe5o&fbclid=IwAR14_aDHpGHcv8UIOqBqSnOhLoKW0E1VEh8nktG

