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Witajcie!

1. Zabawa przy piosence "Syrenka". Poproś rodzica o ponowne włączenie piosenki o syrence,
przy zwrotkach kołysz się z boku na bok, przy refrenie zatrzymaj się i rytmicznie klaszcz w
dłonie. Naucz się refrenu piosenki.

https://youtu.be/thtwjaRnHUY

2. Wykonaj kartę pracy z książki 
Czytam, piszę, liczę, s. 86.
Dokończ według wzoru.

3. Wytnijcie obrazki historyjki obrazowej 
Warszawska Syrenka
(Wyprawka plastyczna).
Posłuchajcie opowiadania rodzica i ułóżcie obrazki według tego opowiadania.

Słuchanie opowiadania.

Nad rzeką Wisłą znajdowała się osada rybacka. Mieszkali tam Wars i Sawa. Wars był rybakiem,
który łowił ryby w Wiśle. Sawa zajmowałasię domem. W Wiśle, obok osady, mieszkała



mała Syrenka. Bawiła się blisko brzegu ze swoją przyjaciółką rybką. Znana była flisakom
spławia-jącym drewno Wisłą. Zawsze witali ją radośnie. Pewnego dnia Syrenka postanowiła
popłynąć z  flisakami do dalekiego morza. Pożegnała Warsa i Sawę i udała się w podróż
z flisakami. Gdy z  rybkądopłynęły do morza, okazało się, że rybka nie może żyć w słonej,
morskiej wodzie. Zrozpaczona Syrenka usiadła na skale i zaczęła płakać. Zobaczyłyją córki
króla Bałtyku. Zaprowadziły Syrenkę do swojego ojca, który przerażał swoim wyglądem,
swoją postawą kró-lewską. Król wysłuchał Syrenki i postanowił, że jego słudzy – bałwany
morskie – doprowadzą ją do Wisły. Dał jej też tarczę i miecz, żeby nim strzegła miasta, które
powstanie z osady rybackiej, gdzie mieszkali Wars i Sawa. Syrenka wróciła do swojej osady. I
tak, jak przepowiedział król Bałtyk – z osady powstało piękne, duże miasto, nazwane na cześć
założycieli osady Warszawą. Na cześć Syrenki warszawiacy wystawili jej pomnik nad Wisłą i
umieścili jej podobiznę w herbie Warszawy

4. Przyklejcie obrazki na kartce według ułożonej kolejności.

5. Dokończ rysunek Syrenki, a następnie pokoloruj.
Przeczytaj zdania. Oceń ich wartość logiczną i zaznacz wynik w odpowiednich miejscach (Karta
pracy, cz. 4. s. 35)

6. Czy chcielibyście poczuć się jak syrenka i zobaczyć, jak to jest poruszać się z rybim ogonem ?
Zapraszam Cię do zabawy ruchowej.
"Syrenie skoki".
Do zabawy potrzebujemy papieru toaletowego. Poproś rodzica, oby obwiązał Tobie nogi
papierem. Twoim zadaniem jest przeskoczenie z jednego brzegu, np. dywanu, na drugi koniec i z
powrotem 
(Możesz tę zabawę wykonać z rodzicem, bądź z rodzeństwem).

7. Wykonaj karty pracy, cz.4, s. 37,38

8. Sprawdź z rybką MiniMini +, jak dobrze radzisz sobie z dodawaniem

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/wesole-dodawanie


