
Środa, 24.06.

Dzień dobry!

Dziś wybierzemy się nad inną wodę, nad jezioro. Dowiemy się co można robić  ciekawego będąc 

nad jeziorem. Zachęcamy wszystkich do korzystania z książki do komunikacji oraz symboli z 

załączników w czasie zabawy.

Nad jeziorem jest wesoło.

Potrzebne rzeczy:tablet lub komputer z dostępem do internetu, symbole z załącznika, rolki po 

papierze toaletowym, farby, kartka A3, krepina, klej, blok kolorowy.

Zapraszamy do skorzystania z wierszyka na początku zajęć. Wierszyk można powiedzieć ale też 

zaśpiewać do jakieś znanej i lubianej melodii. W zależności od aktualnego dnia tygodnia  śpiewamy

kolejne dni tygodnia (poniedziałek, wtorek ,środa itd..)

DZISIAj Środa x 2

ZNOWU MAMY,   ( tutaj pokazujemy dziecku dzień tygodnia z kalendarza)

NA ZAJĘCIA DO NAS  

WSZYSTKICH ZAPRASZAMY,   (wszyscy łapiemy się za ręce)

UŚCIŚNIJMY SOBIE DŁONIE,

BO WESOŁO NAM W TYM GRONIE.  x 2  (ściskamy sobie dłonie)



Zapraszam na zagadki. 

PŁYWA PO JEZIORZE.

OPŁYNĄĆ MOŻE ŚWIAT!

STANIE, GDY NA NIĄ,

NIE DMUCHA WIATR! ( Żaglówka)

BOI SIĘ WĘDKI,

OD SIECI UCIEKA.

NAJLEPIEJ SIĘ CZUJE

Z DALA OD CZŁOWIEKA.  (Ryba)

Wypoczywając nad jeziorem możemy robić różne rzeczy.

Możemy spacerować.



Możemy odpoczywać na pomoście.

Możemy pływać.



Można też łowić ryby.

Pływać żaglówką lub kajakiem.



Karta pracy- Pokoloruj żaglówki na niebiesko. Policz ile jest żaglówek.



Zapraszamy do obejrzenia z lotu ptaka naszych mazurskich jezior.

https://www.youtube.com/watch?v=3CAO8EiIPz4 

Praca plastyczna- Żaglówki

Zapraszam Cię do zrobienia pracy plastycznej.

Na początek przyklejamy granatową krepinę (to będzie nasze jezioro).  Możemy przykleić tak, jak 

na zdjęciu ale możemy również porwać ją na mniejsze kawałki. Z krepiny możemy też zrobić 

chmurki i słońce. Następnie malujemy rolki papieru toaletowego na ulubiony kolor i po 

wyschnięciu przyklejamy na jeziorze. Wycinamy trójkąty (to będą nasze żagle) i przyklejamy tak 

jak na zdjęciu.

 Żaglówki gotowe. Brawo!

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres

mailowy: domowo393@gmail.com

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy.

https://www.youtube.com/watch?v=3CAO8EiIPz4

