
Witajcie Kochane Jeżyki i szanowne rodzinki. 

Miło, że jesteście z nami, może nie fizycznie, ale widzimy jak pięknie i wytrwale 

pracujecie w domach. Te zdjęcia, które wystawiacie na naszej grupie na fb są 

wspaniałe. 

Tadziu, widzę u Ciebie zajawki na muzykanta, Wojtuś, miło widzied, jak pracujesz, Nikola 

super praca, Kornelia Twój kalendarz adwentowy bardzo ładny!!! 

Wierzymy, że wszyscy dzielnie pracujecie!!! 

Trzymajcie tak dalej. 

Dziś mamy wtorek, 14.12.2021r i coraz bliżej święta. Chod pomagacie swoim rodzicom 

w domowych porządkach to oderwijcie się na moment i wspólnie z mamą, tatą usiądźcie 

przed komputerem. 

Temat tygodniowy: Prąd pomaga w przygotowaniach do świąt. 

Temat dnia: Ozdoby na choinkę. 

Aktywnośd: plastyczna i dwiczenia zapobiegające wadom postawy. 

Cele: 

- doskonalenie sprawności manualnej 

- stwarzanie warunków do rozwijania inwencji twórczej 

- korygowanie wadom postawy 

 

Zaczynamy, zapraszamy!! 

 

1.Powitajmy się naszą rymowanką. Mówiąc ją zwródcie uwagę na natężenie 

głosu. Na początku wymawiajcie ją szeptem, normalnie a na koocu krzycząc. 

Klaszczemy przy tym rytmicznie w ręce. 

Wiosna, lato, jesieo, zima, 

nic pór roku nie zatrzyma. 



Jestem ja, jesteś ty 

raz, dwa, trzy. 

 

2. Dziś na zajęciach plastycznych będziemy robid ozdobę z papieru „pawie 

oczko”, przyklejając kółko jedno na drugim.  

Do tej pracy będzie nam potrzebnych 5 kół. 1 koło duże, 2 koła średnie i 2 koła 

małe. Możecie użyd kolorowego papieru lub papieru z brokatem.  (liczba kół 

jest uzależniona od chęci, możecie zrobid z 9 kół pamiętając, żeby każde 

następne było troszkę mniejsze od poprzedniego). 

Przygotujcie również klej.  

Jeśli jesteście w stanie samodzielnie wyciąd koła, to gorąco zachęcamy, lecz jeśli 

nie poproś mamę, tatę, siostrę, brata o pomoc.  

Zacznijcie sklejad – najpierw duże koło, na nim kleimy średnie a na średnim – 

małe i tak samo na odwrocie.  

 

  

 

Na koniec ozdóbcie swoją choinkę własnoręcznie wykonanymi ozdobami. 

 

Mile widziane będą zdjęcia Waszych choinkowych ozdób. 

 



3.  A teraz czas na dwiczenia.  

Czy macie wygodny strój? Super to zaczynamy. 

Przygotujcie sobie kocyk, piłkę, jeśli macie koło hula hop, książkę i oczywiście 

coś do picia. 

 Zabiorę Was dziś na wycieczkę do zoo. Żeby było Wam łatwiej włączcie link 

poniżej i wykonujcie dwiczenia razem z dziedmi. 

Życzymy miłej aktywności ruchowej. 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8&t=564s 

 

Dziękujemy Wam Jeżyki i Waszym rodzicom, że byliście z nami i do usłyszenia 

jutro.  

N. Nalepa 

E. Godlewska 

 

 

Dla chętnych dzieci. 

Wydrukujcie choineczkę, połączcie ołówkiem kropki i pokolorujcie świąteczne 

drzewko. 

https://www.youtube.com/watch?v=2BQCcIjudZ8&t=564s


 

 


