
 „Prymulki” Zajęcia zdalne 24.02.2021 

Drogie „Prymulki” kolejny raz spotykamy się dzięki mediom.                             

Jeśli u Was wszystko w porządku i czujecie się dobrze mam dla Was zadania. 

Myślę, że będziecie się wesoło bawić a już za 6 dni, we wtorek 02. marca 2021 

roku spotkamy się ponownie w naszym przedszkolu.  

Zadania dla Super Przedszkolaków! 

1. Dzisiaj poznamy nową literę „S, s”. waszym zadaniem jest znaleźć literę „S” i pokolorować ją                     

na wybrany przez siebie kolor. Zadanie znajdziecie pod linkiem:                                                                                     

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/ukryte-literki-litera-s/#                                                                  

2. Dzisiaj prezentuję Wam rysunek przedstawiający słonia z wyrazami do odczytania, do ćwiczenia 

w domu. Poproście rodzica o przeczytanie wyrazów a Wy je głośno i wyraźnie powtórzcie ćwicząc 

w ten sposób aparat mowy. Następnie otoczcie literę  „S, s” niebieską pętlą i już wiecie, że to 

spółgłoska. Samogłoski zaznaczamy kolorem … przypomnijcie (czerwonym), tak brawo, świetnie 

pamiętacie! Jeśli macie ochotę pokolorujcie słonia. 

 

  

https://miastodzieci.pl/kolorowanki/ukryte-literki-litera-s/


3. Smok zionący ogniem 

Smok zionący ogniem to przestrzenna praca plastyczna a jednocześnie zabawka ćwicząca 

sprawność oddechową.  

Potrzebne materiały i przybory: 

 rolka po papierze toaletowym 

 zielona farba, pędzel, podkładka 

 zielone pompony dekoracyjne lub kulki z papieru: 2 mniejsze i 2 większe 

 2  oczka, mogą być papierowe, takie jak robimy w przedszkolu 

 czerwona i żółta bibuła 

 klej 

1. Rolkę po papierze toaletowym  malujemy na zielono i pozostawiamy do wyschnięcia. 

 

2. Przyklejamy oczka do większych zielonych pomponów lub kulek zrobionych z papieru. 

 

3. Pomponiki z oczkami przyklejamy z jednej strony rolki a z drugiej strony mniejsze zielone 

pomponiki jako nozdrza. 

 

 

https://www.ceneo.pl/19557388#pid=1320
https://www.ceneo.pl/15150504#pid=1320


4. Bibułę tniemy na wąskie paski. 

 

5. Paseczki bibuły przyklejamy wewnątrz rolki od strony nozdrzy. 

 

6. Gotowe smoki i smoczy oddech! 

 

Mam nadzieję, że zadania przypadły Wam do gustu i nie sprawiły problemu.  

Jeśli zechcecie podzielić się z nami wykonanymi przez siebie pracami bardzo będę Wam wdzięczna                

i sprawicie mi i innym koleżankom i kolegom wiele radości. 

Poproście Rodziców by zamieścili Wasze zdjęcia z pracami na stronie internetowej przedszkola.                        

e-mail: przedszkole23@elblag.eu 

Pozdrawiam Was gorąco i czekam na Wasze prace Pani Kasia. 

 

mailto:przedszkole23@elblag.eu

