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Co możemy robić
w domu podczas
kwarantanny?
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Jeśli masz, możesz
układać kostkę

Rubika
Graj w gry

planszowe razem z
rodziną

Skacz na skakance

Czytaj książki Rysuj

W domu

Słuchaj muzyki lub
audiobooków
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W domu ze
zwierzętami

Baw się ze swoim
zwierzakiem

Rób zabawki dla
swojego zwierzaka

Opiekuj się swoim
zwierzakiem
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Na
podwórku

Jeśli masz huśtawkę,
huśtaj się na niej

Jeźdź na rowerze
wokół domu

Graj w piłkę nożną

Jeśli masz, skacz
na trampolinie

Rób gwiazdy, jeśli
potrafisz (Ale

uważaj, żeby sobie
nic nie zrobić)

Str. 8



Nauczyciel sprawdza zadanie
domowe...

-Otwórzcie zeszyty. Anna, kiedy
odrabiasz lekcje?

-Po obiedzie
-To czemu nie masz zadania?

-Bo nie było obiadu.

Jaką ocenę otrzymasz ze
sprawdzianu? Sprawdzian:

♦Uczysz się na 5
♦Umiesz na 4
♦piszesz na 3

♦Spodziewasz się 2
♦dostajesz 1

Chich   tki
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Jak się nazywają
takie same drzewa?

- Klony.

Co robi zaatakowany
kucharz?- Wzywa

posiłki.Co robi żołnierz na
sprawdzianie?- Strzela.

Co ma wspólnego łyżka z
jesienią?- Je-się-nią.
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Pani przedszkolanka pomaga dziecku
założyć wysokie, zimowe butki. Szarpie się,

męczy, ciągnie...- No, weszły!Spocona
siedzi na podłodze, dziecko mówi:- Ale

mam buciki odwrotnie...Pani patrzy,
faktycznie! No to je ściągają, mordują się,
sapią... Uuuf, zeszły! Wciągają je znowu,
sapią, ciągną, ale nie chcą wejść..... Uuuf,
weszły!Pani siedzi, dyszy a dziecko mówi:-

Ale to nie moje buciki....Pani
niebezpiecznie zwężyły się oczy.

Odczekała i znowu szarpie się z butami...
Zeszły!Na to dziecko :-...bo to są buciki
mojego brata ale mama kazała mi je
nosić.Pani zacisnęła ręce mocno na

szafce, odczekała, aż przestaną jej się
trząść, i znowu pomaga dziecku wciągnąć

buty. Wciągają, wciągają..... weszły!.- No
dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie

masz rękawiczki?- W bucikach

Jak wygląda elegancki
jeż?- Jak spod igły.

Jaki ser jedzą pod
wodą?- Topiony.
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Kalendarz świąt
nietypowych
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Memy: (autorzy) BESTY.pl, Radio ESKA, 
 Obrazkowo, Demotywatory,  Wamiz Polska

Żarty:  Żartujemy.pl, Beczka śmiechu -
NaszeMiasto.pl

 Sudoku:  Sudoku do wydrukowania maluchy.pl
Pozostałe grafiki: archiwum Canva

  
 
 

Nasze źródła
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Autorki materiałów
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Układ graficzny: Natalia Zaród
Okładka: Ewa Skalska

Konkurs: Natalia Zaród
Memy: Pola Krakowiak, Natalia Zaród

Chichotki:  Tygrys11
Co możemy robić w domu podczas

kwarantanny?: Natalia Zaród
Kalendarz świąt nietypowych: Urszula Urbaś

Zrób origami wiosenne: Natalia Zaród
Sudoku: Natalia Zaród

Wielka zmiana - czyli nauka na komputerze:
Natalia Zaród

Opieka merytoryczna - mgr  Kinga Maj
 
 


