
Temat tygodnia: Bale w karnawale 

Poniedziałek 24.01.2022r 

Temat dnia: Karnawał 

 

Drogie „Żabki”, co dziś będzie wam potrzebne: balony, farby plakatowe, białe kartony, 

kolorowe tasiemki (mogą być włóczki, jeżeli nie macie wytnijcie z kolorowych kartek 

cienkie, długie paski) ołówki, kredki, flamastry, nożyczki, chusta animacyjna (w domowych 

warunkach polecam prześcieradło lub obrus), nasza książka, dużo humoru i wyobraźni. 

 

1. Na początek poproście rodziców o włączenie filmu edukacyjnego o karnawale. 

https://www.google.com/search?client=firefox-

b&q=edukredka+karnawa%C5%82&oq=edukredka+kar&aqs=heirloom-srp.0.0l2 

 

 Porozmawiajcie z rodzicami o tradycjach karnawałowych, o tym, co zapamiętaliście              

z tego filmu, jakie tradycje karnawałowe Wam się najbardziej spodobały, po co się 

przebieramy na bal, itp. 

 

2. Poproście rodziców, aby napisali na kartce wyraz „KARNAWAŁ” (jeżeli potraficie, 

zróbcie to sami, a rodzice niech sprawdzą, czy zrobiliście to poprawnie). Waszym zadaniem 

będzie: 

 Podzielić słowo „KARNAWAŁ” na sylaby i policzyć te sylaby (kar-na-wał: 3 sylaby) 

 Podzielić słowo „KARNAWAŁ” na głoski i policzyć ile jest głosek (k-a-r-n-a-w-a-ł: 

8 głosek) 

 Powiedzieć, jaką głoskę słyszymy na początku wyrazu „karnawał” („k”) a jaką na 

końcu („ł”) 

 Powiedzieć po 3 wyrazy, które będą zaczynały się na każdą z głosek tworzących 

słowo „KARNAWAŁ” (np: K – koszula, krawat, komoda; A – arbuz, agrafka, ananas; 

R – ryba, rower, rusałka itp. 

 W napisanym wyrazie „KARNAWAŁ” podkreślić samogłoski kolorem czerwonym 

(a), a spółgłoski kolorem niebieskim (k, r, n, w, ł) 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=edukredka+karnawa%C5%82&oq=edukredka+kar&aqs=heirloom-srp.0.0l2
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=edukredka+karnawa%C5%82&oq=edukredka+kar&aqs=heirloom-srp.0.0l2


3. Zabawa ruchowa z chustą animacyjną i balonami. Wspólnie z rodzicem spróbujcie 

nadmuchać ok. 5 balonów. Złapcie z rodzicami waszą chustę za końce, umieśćcie balony               

na chuście i starajcie tak manipulować chustą, aby balony z niej spadały, ale pojedynczo. 

Zabawę możecie powtarzać tyle razy, ile chcecie. Pamiętajcie, to jest tylko jeden wariant 

zabawy. Zabawę możecie modyfikować według własnych pomysłów. 

 

4. Wykonajcie ćwiczenia nr 1 – 6 ze strony nar 12 – 13 z waszej książki. Jeżeli potraficie 

 (a wiem że niektórzy potrafią) przeczytajcie sami polecenia, jeżeli nie, poproście waszych 

rodziców o pomoc. 

 

5. Balonowe rytmy. 

Poproście rodziców, aby na balonie wystukali dowolne rytmy. Wy na swoich balonach 

spróbujcie je powtórzyć. Na koniec możecie zamienić się rolami. 

 

6. Wykonajcie ćwiczenia nr 1 i 2 ze swojej książki ze strony nr 14. Postarajcie się pracę 

wykonać dokładnie i starannie. 

 

7. „Balonowe stemple” – praca plastyczna. 

 

Umoczcie balony w farbach plakatowych rozłożonych na tackach (talerzykach) i stemplujcie 

balonami kartki kartonu tak, by nie pozostawić na nich białego miejsca. Gdy farba                        

na kartkach wyschnie, mazakiem na nich narysujcie różne kształty balonów, wytnijcie                   

je zszywaczem umocujcie kolorowe wstążki.  

 

ŻYCZĘ MIŁEJ ZABAWY!!! 


