
 Szanowni Państwo, zgodnie z umową przesyłam zadania do 
wykonania z dzieckiem.Życzę dobrej zabawy.

  Witam uczniów i wspomagających ich w pracy rodziców klas 1a,1b,1d

  Dzisiejszą pracę rozpoczynamy od uzupełnienia kalendarza.
Prosimy,aby dziecko z pomocą rodzica wskazało dzień tygodnia, porę 
roku oraz pogodę jaką mamy w dzisiejszym dniu.W tym celu,proszę 
skorzystać z tej propozycji.(link należy skopiować do przeglądarki) 
https://autyzmopole.pl/?p=4455

  Proszę teraz popatrzeć na przygotowaną instrukcję nakrywania do 
stołu. Robiliśmy to na zajęciach wiele razy. Czynności te, proszę 
powtarzać przy kolejnych posiłkach. Życzymy powodzenia😊
 https://autyzmopole.pl/?p=3747

    Drodzy uczniowie i rodzice,dzisiaj jest szczególnie wesoły dzień😊To 
przecież Prima Aprilis! Dzień żartów!

https://autyzmopole.pl/?p=3747
https://autyzmopole.pl/?p=4455


 Posłuchajcie wiersza,w którym w sposób żartobliwy,pan Jan Brzechwa 
przedstawił znane nam zwierzęta:

"Prima Aprilis"
(Jan Brzechwa)

Wiecie, co było pierwszego kwietnia?
Kokoszce wyrósł wielbłądzi garb,
W niebie fruwała krowa stuletnia,
A na topoli świergotał karp.

Żyrafa miała króciutką szyję,
Lwią grzywą groźnie potrząsał paw,
Wilk do jagnięcia wołał: "Niech żyje!",
A zając przebył ocean wpław.

Tygrys przed myszą uciekł z trwogi,
Wieloryb słonia ciągnął za czub,
Kotu wyrosły jelenie rogi,
A baranowi - bociani dziób.

Niedźwiedź miał ptasie skrzydła po bokach,
Krokodyl stłukł się i krzyknął: "Brzdęk!"
"Prima aprilis!" - wołała foka
A hipopotam ze śmiechu pękł.

 Mamy nadzieję,że wiersz wam się podobał.

Popatrzcie jeszcze na obrazek kota,który podlewa kwiaty.Przecież 
zawsze to robi mama lub wy,przy jej pomocy.



 Na obrazku poniżej jest pani,której trzeba dokleić plasteliną,pokolorować
kredkami lub farbami włosy.Wiecie,że ludzie mają czarne lub jasne 
włosy.Naszym zadaniem jest użycie zupełnie innego 
koloru,np.fioletowego,czerwonego,zielonego lub żółtego.Wybór koloru 
zależy od was.Taki mały psikus😊



 Czas na zabawę.Posłuchajcie zabawnych wierszy i piosenek.Bawcie się
dobrze.

https://www.youtube.com/watch?v=YkVWY4RjR84

https://www.youtube.com/watch?v=94HprbR8RWQ

 Możecie również zrobić psikusa mamie,tacie lub babci,w tym 
celu:przetnij na pół rodzynkę. Zroluj połówkę palcami, aby wyglądała jak 
długi cienki robaczek. Włóż do cukiernicy lub pojemnika z mąką czy solą

Ćwiczenie rytmiczne 

Teraz rozpoczniemy zabawę rytmiczną, która nazywa się „ Wesoły 
marsz”. 

-proszę rodziców, i jeśli jest taka możliwość pozostałych członków 
rodziny do wspólnej zabawy,

- posłuchajmy utworu muzycznego J. Straussa pt „Marsz Radetzkiego”, 
którego link znajduje się na końcu opisanego zadania,

-następnie,uczestnicy zabawy ustawiają się jeden za drugim lub obok 
mamy staje dziecko,

-włączamy ponownie utwór i uważnie słuchamy muzyki,  

-tworzymy(chętni uczestnicy zabawy) „gąsienicę” i maszerujemy za 
prowadzącym(mama,tata,brat lub siostra) w rytm muzyki,

- gdy muzyka jest głośniejsza i rytmiczna maszerujemy tupiąc o podłogę,
natomiast,kiedy muzyka staje się cicha, maszerujemy na paluszkach, 

-następnie prośba do rodziców, aby w wybranym,dowolnym momencie, 
wyłączyć muzykę.

-muzyka cichnie- teraz prowadzący klaszcze  w ręce dwa razy głośno i 
dwa razy cichutko, następnie jak najszybciej musi znaleźć się na końcu  
„gąsienicy” i od początku zabawę prowadzi następna osoba, 

-jeżeli w domu jest tylko mama z dzieckiem, to dziecko przechodzi z 
lewej strony mamy na prawą i odwrotnie.Można stanąć z tyłu mamy lub 
przejść do przodu. 

https://www.youtube.com/watch?v=94HprbR8RWQ
https://www.youtube.com/watch?v=YkVWY4RjR84


https://youtu.be/TOWdT6Drvwk 

 Super!Sądzę,że to świetna zabawa dla całej rodziny.

 Mamy dla was jeszcze jedno przypomnienie i związaną z tym 
propozycję,otóż pamiętajcie o higienie własnej.Proszę myjcie 
ręce.Zwłaszcza teraz jest to bardzo,bardzo ważne.Z tą piosenką będzie 
wam łatwiej. https://www.youtube.com/watch?v=mx4Da-ri1ag

Miłej zabawy. Słonecznego dnia.

https://youtu.be/TOWdT6Drvwk
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