
Witajcie moi Kochani ! 

Dziś jest nasz pierwszy dzień przygody z 

nauczaniem zdalnym. Codziennie znajdziecie 

tutaj moc zabaw i inspiracji do spędzenia ze mną  

dnia. 

Tematem przewodnim naszego 

tygodnia jest pytanie: „Czy Kot w 

Butach był na weselu Kopciuszka? 

 

Czy już się domyślacie o czym będziemy 

rozmawiać ? Oczywiście o znanych nam bajkach  

i baśniach. A może komuś z was uda się odkryć 

nowych bohaterów, z którymi  spotka się 

pierwszy raz. Badzie mi bardzo miło spędzić z 

Wami ten dzień. Zapraszam do wspólnej zabawy.  

Oczywiście mamo, tato,  ciociu… zostańcie z 

nami  Z Wami jest zawsze weselej. 



1. Zacznijmy od wspólnego powitania. To będzie 

„Przywitanie jak z bajki”. Poznajecie te 

postacie? 

(księżniczka) 

 

 

(złota rybka) 



 (smok) 

 

   (rycerz) 

 



(czarownica) 

 

Zastanówcie się jak każda z tych postaci 

wita się z innymi. Poniżej podaję wam 

przykłady: 

- księżniczka- stuka pantofelkami  

( szybciutko uderzamy piętkami o podłogę) 

- smok- pokazuje, jaki jest groźny  

(otwieramy szeroko buzie i wydajemy z 

siebie groźne pomruki ) 

- rycerz – galopuje na koniu (krzyżujemy 

ręce i udajemy galop konika w miejscu). 

 

Teraz Wasza kolej kochani. Jak będzie 

wyglądało Wasze bajkowe powitanie? 

Wymyślcie swój własny sposób i przywitajcie 



się nim ze wszystkimi domownikami. Na 

pewno będzie im bardzo miło. 

 

2. Przez chwilkę pobawimy się w małych 

odkrywców. Poszukajcie w domu 5 

przedmiotów, które : 

 są okrągłe, 

 są drewniane, 

 mają kolor czerwony, 

 są potrzebne do gotowania. 

Coś mi się wydaje, że świetnie sobie 

poradziliście. Jeśli ktoś potrzebuje 

dodatkowych wskazówek poproście 

rodziców o pomoc  

 

3. Czas na waszą ulubioną część dnia – 

gimnastykę  

 

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

Q1hiM 

https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM
https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM


 Pod tym linkiem znajdziecie proponowany 

zestaw ćwiczeń .  

 

4.  Powiedzcie mi czy zastanawialiście się 

kiedyś czym jest baśń? Już wam mówię .  

 

Baśnie to opowieść o czyjejś historii, 

przygodzie, która uczy nas pewnych dobrych 

zachowań. Każda baśń ma morał, pozwala nam 

lepiej zrozumieć otaczający nas świat, 

zapoznaje nas z pewnymi wartościami oraz 

ostrzega przed niebezpieczeństwami. 

Najczęściej toczy się tam walka dobra ze 

złem i jak wiecie, dobro zawsze wygrywa. 

 

Bajki również zawierają morał i uczą nas 

wielu pozytywnych rzeczy. 

 

Czy wy znacie jakieś baśnie lub bajki? Może 

ktoś poda mi tytuł? 



Mam dla was zadanie do wykonania. 

Wysłuchajcie jedną z czterech 

proponowanych bajek i narysujcie mi do niej 

rysunek. (Czekam na foteczkę- zdjęcie pracy 

przesyłamy do mnie) 

 

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

RsjU (Czerwony Kapturek) 

https://www.youtube.com/watch?v=JY9N0s

tRSM8 (Królewna Śnieżka) 

https://www.youtube.com/watch?v=Tt0MKC

ANt7A (Kopciuszek) 

https://www.youtube.com/watch?v=e8cMZt

8ZwRw (Kot w Butach) 

 

5.  Zapraszam Was do zapoznania z nowa 

literką. Przedstawiam Wam literkę p,P. 

https://www.youtube.com/watch?v=UtvXdfyRsjU
https://www.youtube.com/watch?v=UtvXdfyRsjU
https://www.youtube.com/watch?v=JY9N0stRSM8
https://www.youtube.com/watch?v=JY9N0stRSM8
https://www.youtube.com/watch?v=Tt0MKCANt7A
https://www.youtube.com/watch?v=Tt0MKCANt7A
https://www.youtube.com/watch?v=e8cMZt8ZwRw
https://www.youtube.com/watch?v=e8cMZt8ZwRw
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Zastanówcie się czy znacie jakieś wyrazy 

rozpoczynające się głoską p. Proszę podać 

przykłady, np. parasol, płyta, pole, piłka itp. 

 

Zmęczeni? No dobrze wystarczy na dzisiaj. 

Jeśli ktoś ma możliwości i chęci zapraszam 

do wykonania poniższych kart pracy. 

Do zobaczenia jutro  

 

Pozdrawiam serdecznie  

Ciocia Agata ;* 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


