
 Temat tygodnia :Niby tacy sami, a jednak różni. (01-05.06.2020) 

 

Ż yczymy Wszystkim dzieciom, tym mał ym i tym duż ym, ż eby 

nigdy nie zatracił y dziecka w sobie!!! 

Wasze Panie ☺☺☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej zabawy i wykonania 

zaproponowanych zadań. 

 
 

 

1.Wysłuchajcie i omówcie  z Rodzicami treść pierwszej piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4 

 

2. Wprowadzenie pojęcia TOLERANCJA z wykorzystaniem bajki  pt.,,Franio i Zasmuceni” 

https://lilfeather.pl/franio-i-zasmuceni-bajka-ktora-tlumaczy-dziecku-czym-jest-tolerancja 

 

3. Pobawcie się z Rodzicami w pokazywanie i nazywanie emocji. Jedno z Was pokazuje , drugie 

musi odgadnąć jaka emocja została pokazana. Możecie to robić na punkty. Kto wygra otrzyma 

ustaloną wcześniej nagrodę. 

 

4. Rysowanie emocji razem z piosenką ,,Rysowane emocje” 

https://www.youtube.com/watch?v=-WhDBhJdJ3Y 

5.Rysowanie siebie w swoim ulubionym ubraniu, ze swoją ulubioną zabawką. Kolorowanie ramki 

swoim ulubionym kolorem. Samodzielne pisanie swojego imienia (swoich imion) i nazwiska. 

 

6. proponuję abyście w tym tygodniu poświęcili dużo czasu na zabawy matematyczne z 

kodowaniem i programowaniem w  Scratch Juniorem. Wyniki swojej pracy prześlijcie na maila. 

Chętnie zapoznam się z tym co udało się Wam zaprogramować☺☺☺! 

 

Dla wszystkich, którzy lubią kodowanie i chcą �� aby dzieci poznały wiosenne kwiaty: chabry, 

dzwonki, konwalie.. 

 

Rozwiążemy rebusy, przećwiczymy spostrzegawczość, zrobimy też oczywiście dyktando graficzne, 

do którego potrzebne będą ��� kredki w kolorze zielonym, niebieskim, żółtym, fioletowym.  

Możecie też wiosenną łąkę zrobić na Wirtualnej Macie. 

 

#ZadanieWProgramie  

W wersji #ZostańWDomu  

 

� dla rodziców:  

� Przygotowaliśmy 3 aktywności:  

łączenie w pary, tworzenie kodu i dyktando graficzne.  

Wybierzcie jedną z tych aktywności zróbcie dwie lub wszystkie trzy. PDF tutaj 

 

https://uczymydzieciprogramowac.pl/pl/zadania/w-swiecie-roslin-zakodowane-

aktywnosci?fbclid=IwAR3bxdYL0s5KCiYX99sOVMfkOyUl6EJ796M0rfcQNLTz6MuV8Idp2ofm

Ryk 

 

 

� Czy lubicie programowanie? 
 

� Czy chcecie programować nawet z ��przedszkolakami?  

 

Chcielibyśmy, aby nauczyciele, rodzice i oczywiście przede wszystkim dzieci zaprzyjaźniły się ze 

#ScratchJuniorem stworzonym właśnie z myślą o dzieciach. 

 

Dziś zanurkujemy w �� morskie głębiny i krok po kroku zobaczycie jak w prosty sposób można 
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napisać program.  

 

Dajcie znać czy już polubiliście ScratchaJuniora?  

 

Przyjmijcie �zakład, że z nami polubicie programowanie...  

 

Jeżeli chcecie zanurkować z nami zainstalujcie Scratch Junior:  

 

� Na komputerze 

 https://jfo8000.github.io/ScratchJr-Desktop/ 

 

� Na tablecie 

� Google Play (urządzenia z systemem Android) 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scratchjr.android&hl=pl 

 

� Na iPadzie  

�App Store (urządzenia z systemem iOS)     

https://apps.apple.com/pl/app/scratchjr/id895485086?l=pl 

 

Życzę Wam Promyczki udanej zabawy w programowanie!!! 

Nie zapominajcie o używaniu komputerów, tabletów i telefonów tylko za zgodą 

Rodziców. 

 
7. Popatrzcie na obrazek. Opowiedzcie, co się na nim dzieje. Odszukajcie na dużym obrazku 

przedmiotów, roślin umieszczonych na dole kart. kp, cz. 4, nr 56–57, 58 

 

8. Zabawa z Rodzicem, siostrą,bratem Lustro emocjonalne. Jedno z Was jest lustrem i musi 

wykonywać dokładnie to co osoba stojąca przed lustrem. 

 

9.Wprowadzenie nazwy czerwiec na podstawie fragmentu wiersza Apolinarego Nosalskiego O 

dwunastu braciach. 

 

10.Przypomnijcie sobie nazwy kontynentów (możecie wykorzystać globus, jeśli macie). 

Porozmawiajcie z Rodzicami o cechach charakterystycznych dzieci żyjących na różnych 

kontynentach. 

Pamiętajcie, że nie ważne jest to gdzie się mieszka, jaki ma się kolor skóry!!! 

Wszyscy ludzie maja takie same prawa i obowiązki 
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https://apps.apple.com/pl/app/scratchjr/id895485086?l=pl


 

 

Pokolorujcie obrazek, pamiętajcie, że te dzieci mieszkają na różnych kontynentach. 

 

Język angielski: 

Pozdrawiamy!!! 

The Seasons – pory roku 

 



Spring – wiosna 

- flowers – kwiaty 

- butterfly- motyl 

- bird – ptak 

 

summer – lato 

- holidays – wakacje 

- beach – plaża 

- sun - słońce 

 

autumn – jesień 

- leaves – liście 

- rain – deszcz 

- chestnuts - kasztany 

 

winter – zima 

- cold – zimno 

- snow – śnieg 

- scarf – szalik 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nM3JYoVzD_U 

    

 

Zróbcie ilustrację swojej ulubionej pory roku. 

 

Pozdrawiamy. Miłego świętowania!!! 
Wasze Panie 

https://www.youtube.com/watch?v=nM3JYoVzD_U

