
Drodzy uczniowie i rodzice!

Witam Was serdecznie, szczególnie dziś – w Dniu Dziecka. Życzę 
moim uczniom dużo zdrówka, radości, sukcesów w szkole i w życiu 
codziennym. 
W tym tygodniu nasze domowe zadania będą dotyczyły przede 
wszystkim DZIECKA;) Zapraszam do wysłuchania piosenki. Podaję 
link do strony:
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
https://www.youtube.com/watch?v=rfxZDtffIF4

Propozycje prac plastycznych do wykonania
w tygodniu: 01.06. - 05.06.20

Propozycja 1:  Uśmiech dziecka

W dniu swojego święta każde dziecko powinno być uśmiechnięte.
Spróbujmy  razem  zachować  ten  uśmiech  na  dłużej.  Potrzebne
będą:

– papierowy okrągły talerzyk,
– szablony waszych dłoni – odrysowane na kolorowym sztywnym

papierze i wycięte,
– flamastry;

Na talerzyku  narysujcie  flamastrami  swoje  oczy,  nosek  i  piękny,
promienisty  uśmiech.  Po  bokach  talerzyka  przyklejcie  wasze
papierowe  kolorowe  dłonie.  Gotowe!  Jeśli  to  możliwe  wyślijcie
proszę zdjęcia waszych uśmiechów;0)

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
https://www.youtube.com/watch?v=rfxZDtffIF4


Propozycja 2: Dzieci świata – kolorowanki













Propozycja 3: To ja - moja wizytówka

Każde  dziecko  ma  swoje  prawa  czyli  pewne  normy,  reguły
postępowania. Dziś chciałabym skierować Waszą uwagę na prawo
do tożsamości. Inaczej mówiąc każde dziecko ma prawo do
imienia, nazwiska i narodowości. 
Spróbujcie  przygotować  własną  wizytówkę,  podobnie  jak  na
początku  roku  szkolnego.  Wystarczy  złożyć  kartkę  bloku
technicznego  na  pół  w  poziomie  i  zamieścić  informacje:  imię,
nazwisko  i  narodowość.  Proszę  rodziców  o  pomoc,  dzieci  mogą
pisać po śladzie. Na wizytówce narysujcie proszę np. co lubicie robić
w wolnym czasie, jaki jest wasz ulubiony kwiat, kolor itp. 
Powodzenia!



Każde  dziecko  lubi  słodkości.  W  tym  tygodniu  w  ramach  zajęć
kulinarnych proponuję przygotowanie deseru dla całej rodziny. 

WAFLE Z MASĄ KRÓWKOWĄ

Potrzebne będą:

– 2 puszki skondensowanego słodkiego mleka, najlepiej toffi,
– paczka dużych kwadratowych wafli;

– otwieracz do konserw,
– nóż do smarowania,
– folia spożywcza,
– talerz,
– deska do krojenia;

Sposób przyotowania:

1. Ostrożnie otwórz puszki skondensowanego mleka. ( najlepiej
z pomocą rodziców )

2. Smaruj wafle masą toffi i kolejno układaj na sobie warstwami.
Mocno dociskaj je do siebie.

3. Zawiń wafle w folię i odstaw na 4-5 godzin, by nieco zmiękły.
4. Odwiń  wafle  z  folii,  ułóż  na desce,  pokrój  na małe  kawałki

i ułóż na talerzu.
5. Smacznego!



Wiem, że moi  uczniowie lubią słuchać i  tańczyć w rytm muzyki.
Zachęcam  więc  do  codziennej  aktywności  ruchowej  w  dowolnej
formie przy muzyce.  
Proponuję :

1. zabawę ruchową : łapki – hopki
Podaję link do strony:
https://www.youtube.com/watch?v=LgWww5B5NAo

2. naukę prostego układu tanecznego. 
Podaję link do strony:
https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4
https://www.youtube.com/watch?v=LgWww5B5NAo

