
Kochane dzieci, drodzy rodzice!
Niestety i nas dosięgły skutki pandemii. Dość długo udawało nam się jej

przeciwstawiać. Do tej pory byliśmy na kwarantannie z powodu  zachorowań w innych
grupach a tym razem dotyka to nas bezpośrednio.

Wyślę Wam zadania na środę i czwartek. Możecie zadania rozłożyć sobie na pozostałe
dwa dni (piątek i poniedziałek).

Sześcioro dzieci będzie mogło wrócić już w poniedziałek a z pozostałymi spotkamy się
we wtorek. W poniedziałek nie będzie mnie i pni Moniki, ale na pewno dzieci zostaną
zaopiekowane.

Życzymy Wam wszystkim dużo zdrowia, nie dajcie się tej chorobie. Już za Wami
tęsknimy, do zobaczenia we wtorek!

1.12.2021. środa

Temat dnia: Zauważamy innych.

1. Wysłuchaj opowiadania Maciejki Mazan pt.: „Polowanie na krokodyla”.
„Wczoraj w parku pojawił się nowy kolega. Ma na imię Jacek, kręcone włosy i jeździ

na wózku. No i dlatego trochę nie wyszła nam zabawa, bo chcieliśmy się pobawić na
huśtawkach, no a Jacek na huśtawkę by się z wózkiem nie zmieścił. No i nie wiedzieliśmy, co
zrobić i było nam głupio. Bo Jacek jest fajnym kolegą i chcieliśmy się z nim bawić, tylko nie
wiedzieliśmy jak.

Dzisiaj znowu przyszedłem do parku z babcią i bratem. Jacek już był i czekał na nas.
Spojrzeliśmy na niego, ukryci w krzakach, i tak jakoś odechciało nam się iść do niego.

No bo jasne, że chcieliśmy się z nim pobawić, tylko jak?
- A jak będzie chciał się pohuśtać, to co wtedy? – spytałem szeptem.
- Wczoraj nie chciał – odszepnął mój brat.
- A jak dziś zechce? Albo jak mu coś upadnie?
- Co mu ma upaść? A jak upadnie, to podniesiesz.
- Czemu ja? – obraziłem się.
- No to ja podniosę, ojej! Nie rób problemów.
- A jak nie będzie mógł czegoś zrobić?
- Na przykład czego?
- No, na przykład upolować krokodyla!
- Jakiego krokodyla?! Czy ty się dobrze czujesz?
- No jakbyśmy się bawili w polowanie na krokodyla, a on by nie mógł? Albo jak będziemy
grać w piłkę?
- W piłkę nożną z wami nie zagram, ale możemy porzucać – powiedział Jacek, który nie
wiadomo kiedy znalazł się za nami. – A na krokodyla mogę zapolować. Pewnie nawet go
dogonię szybciej niż wy, bo mam kółka! A jeśli chodzi o resztę, to sobie poradzę sam, nie
trzeba mi pomagać. No, chyba że sam poproszę.

Tak się zdziwiliśmy, że tylko staliśmy i mrugaliśmy. Jacek popatrzył na nas i zaczął się
śmiać. A potem spytał:
- To możemy już zapolować na tego krokodyla, czy jeszcze bawimy się w dwie mrugające
sowy?



No i zaczęliśmy się bawić. Złapaliśmy krokodyla, potem polecieliśmy w kosmos, a
potem porzucaliśmy piłką?
- I jak się bawiliście? – spytała babcia, kiedy już wracaliśmy do domu.
- Super! Jacek świetnie łapie krokodyle – odpowiedzieliśmy.

A babcia zamrugała oczami jak sowa.”

2. Teraz odpowiedz na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu:
- Kto jest bohaterem opowiadania?
- Czym różnili się chłopcy?
- Dlaczego chłopcom „odechciało” się bawić z Jackiem?
- Kto pomógł chłopcom w rozpoczęciu wspólnej zabawy?
- Co czuli chłopcy przed rozmową z Jackiem?
- Co zrobił Jacek, by pomóc chłopcom?
(rozmowa z dzieckiem powinna dotyczyć emocji i uczuć towarzyszących tego typu sytuacjom)

3. Zabawa „Komplementy” – postaraj się dzisiaj mówić same miłe słowa swoim
domownikom (np. Podoba mi się twoja bluzka.). Również domowników zachęcam do
mówienia sobie komplementów.

4. Utrwalenie znajomości liter dotychczas poznanych – na kawałku gazety, czasopisma otocz
pętlami (kółeczkami) wszystkie litery małe i wielkie (do każdej litery używamy nowego
kawałka gazety, mniej więcej tej samej wielkości, nie większy niż 10/10cm):
- środa – o, O, a, A, e, E
- czwartek – m, M, t, T
- piątek – d, D, l, L
- poniedziałek – i, I, u, U
Sprawdź, których liter jest najwięcej w tekście zapisanym w gazecie. (nie trzeba liczyć, niech
dziecko oszacuje „na oko”). Gazety przynieś na wtorek.

5. Z poznanych dotychczas liter spróbuj ułożyć kilka wyrazów (zadanie dla tych, którzy
potrafią czytać i głoskować). Zapisane wyrazy przynieś we wtorek. (Jeżeli dziecku sprawi
trudność zapisania wyrazów proszę, by to zrobili rodzice. Żeby ułatwić dziecku zadanie można
przygotować karteczki z małymi i wielkimi literami, aby dziecko mogło samodzielnie tworzyć
wyrazy).

6. Narysuj po jednym przedmiocie, zaczynającym się na poznane dotychczas litery: O, A, E,
I, U, M, T, D, L (chętni mogą narysować po kilka rzeczy). Prace przynieś we wtorek.

Życzę wam miłej pracy i zabawy!


