Witajcie pracowite Biedroneczki. Wasze prace są przepiękne i tak starannie wykonane, aż miło na nie
patrzeć, ale wcale nas to nie dziwi, bo nasze dzieci są pracowite i sumienne  Kolejny dzień rozłąki za
nami, więc mamy dla was coś nowego . Mamy nadzieję, że podobają wam się zabawy i prace, które
wykonujecie . Przed wami kolejne zadania. Trzymamy kciuki!
1. „ W marcu jak w garncu”- zabawa ruchowa. Zanim rozpoczniemy troszkę się rozciągniemy.
Jak mówi przysłowie w marcu jest mieszana pogoda tak, więc na początek proszę abyście
włączyli dowolną muzykę, będzie weselej. Teraz możecie się poruszać jak chcecie, ale na
sygnał rodzica zatrzymujecie się i wykonujecie polecenia.
Stop:
- Wieje silny wiatr- podnieście swoje rączki wysoko nad głowę i pobujajcie nimi tak jak wiatr
buja gałęziami drzew. Bardzo dobrze. Możecie wrócić do tańca.
Stop:
- Wyjrzało piękne słońce- a teraz rysujcie wielkie koło obiema rączkami jednocześnie. To
nasze słońce. Czynność możecie powtórzyć 5 razy. Brawo. Dalej możecie tańczyć.
Stop:
- Pada śnieg- a to co ? Spadł śnieg? Jest nam zimno, więc potrzyjcie rączkami swoje
ramionka, nóżki tak, żeby się rozgrzać. Super.
Stop:
- Co to za kule?- to grad- uderzajcie nóżkami w podłogę tak jakby na ziemię spadały kule
gradu. Bardzo ładnie. Nóżki się rozgrzały.
Stop:
- Pada deszcz- podnieście swoje rączki wysoko i pokażcie jak spadają krople deszczu na
ziemię poruszając swoimi paluszkami. Bardzo dobrze.
A teraz znów wyjrzało piękne słoneczko i pięknie świeci. Połóżcie się na podłodze i
odpocznijcie.

Biedroneczki nasze się rozgrzały, więc teraz usiądą, odpoczną i posłuchają wiersza o marcu. Po
wysłuchanym wierszu prosimy, abyście odpowiedziały na kilka pytań, więc wsłuchajcie się uważnie.

„Marzec”- Ludwik Wiszniewski
Wybiegł zając z lasu,
szukał oziminy.
Spotkał się ze sroczką:
– Jakie masz nowiny?

Przyszedł dzisiaj marzec,
przyszedł w chmurek tłumie.

Chce pogodą rządzić,
lecz rządzić nie umie.
Pomaga mu zima
i wiosenka młoda:
rano deszcz ze śniegiem,
w południe pogoda.

Nocą szczypie mrozik,
że trudno wytrzymać…
Sama teraz nie wiem,
wiosna to czy zima.

– Nie martw się tym sroczko,
nie martw się ptaszyno,
te marcowe rządy
już niedługo miną.

Będzie królowała
ta wiosenka hoża!
Zakwitną nam łąki
i zaszumią zboża!

1.
2.
3.
4.

Jakiego ptaszka spotkał zajączek?
Jaki miesiąc przyszedł w chmurkach tłumie?
Jaka pora roku pomaga mu pogodzić zimę?
Czy marcowe rządy już niedługo miną?

Brawo. Jesteśmy z was dumne. Poradziliście sobie świetnie. Czy macie ochotę stworzyć piękną
pracę? Jeśli tak oto nasza propozycja.

2. „ Deszczowa chmurka”- a teraz stwórzcie swoją chmurkę z materiałów, które macie dostępne
w domu. Jest trudny czas na wyjście do sklepu i kupienie odpowiednich rzeczy, więc praca
może być różnorodna- taka jaką sobie wyobrazicie. Możecie namalować ją farbami,
narysować kredkami, przykleić pogniecioną gazetę i pomalować ją, możecie wykorzystać
płatki kosmetyczne, plastelinę. Pod spodem kilka naszych propozycji Pamiętajcie
Biedroneczki o pozostawieniu porządku po skończonej pracy.

Jeśli macie jeszcze chęć do nauki to teraz mamy propozycję matematyczną. Wiemy, że
bardzo lubicie liczyć i pięknie wam to wychodzi.
3. Dodajemy i odejmujemy- waszym zadaniem jest wstawienie odpowiedniego znaku ( + lub - )
w poniższych działaniach matematycznych. Jeśli macie ochotę przygotujcie sobie liczmany
np. kredki, mazaki lub cokolwiek innego co ułatwi wam rozwiązanie zadania. Powodzenia.
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Jak wam poszło? Mamy nadzieję, że udało się rozwiązać wszystkie działania.

Czy dacie radę zrobić coś jeszcze?  Oczywiście nie musicie robić wszystkiego- to nasze
propozycje. Jeśli jednak znajdziecie chwilę po obiadku lub wieczorem możecie zrobić
następujące ćwiczenie.
4. „Motyle i kwiaty”- rysowanie po śladzie. Narysujcie dowolny obrazek po śladzie a następnie
pokolorujcie go według własnego pomysłu. Pamiętajcie, aby starać się nie wychodzić za linię.
Jesteśmy pewne, że kolejne wasze prace będą wspaniałe. Powodzenia !
I do zobaczenia jutro  Buziaki ślą wasze stęsknione panie – Lidzia i Asia :*

