
Czwartek, 14.05.2020r. 

Witam Was w kolejnym dniu tygodnia. 

Dzisiaj już czwartek. Zaczynamy od gimnastyki. Potrzebna 

będzie kostka do gry (jeżeli  ktoś nie ma kostki, mogą być 

zwykłe karteczki z narysowanymi kropkami jak na załączonym 

obrazku).Rzucacie kostką i wykonujecie każde ćwiczenie tyle 

razy ile wskaże wynik na kostce. 

  

 

 

 



„To, co lata po łące” – dziecko biega swobodnie, na umówiony 

sygnał przyjmuje pozycję bociana – staje na jednej nodze, 

druga noga zgięta w kolanie, ramiona rozłożone na boki. 

Dziecko stoi w tej pozycji 5 sekund, po tym czasie ponownie 

zaczyna biegać. 

„To, co skacze po łące” – dziecko naśladuje skoki żabki, na 

sygnał siada w siadzie skrzyżnym i rechocze jak żabka. Na 

kolejny sygnał ponownie skacze jak żabka. 

„Biedronki” – dziecko chodzi na czworaka po pokoju, udając 

biedronkę. Na sygnał kładzie się na plecach i macha rękoma i 

nogami. 

Zabawa  -  „Nikt się nie spodziewa” 

 W górze słonko świeci - Unoszenie nad głową złożonych 

razem dłoni z szeroko rozstawionymi palcami. 

 Ptaszek sobie leci - Skrzyżowanie nadgarstków i kiwanie 

jednocześnie wszystkimi palcami (skrzydła) 

 Szumią, szumią drzewa - Opuszczają ręce na wysokość 

twarzy i poruszają wyprostowanymi palcami obu dłoni 

(gałęzie drzew). 



Nikt się nie spodziewa, że… wieje lekki wiaterek - Rozkładają 

szeroko ręce i poruszają nimi lekko w górę i w dół itd. 

Jesteście już zmęczeni?  Jeśli tak to czas na chwilę 

odpoczynku. 

 

"Książki i książeczki” – zabawa dydaktyczna oglądanie 

książeczek, które dziecko ma w domu. Dziecko dokonuje 

klasyfikacji zgromadzonych książek, np. duże i małe, 

kwadratowe i prostokątne, cienkie, grube. 

 „Książka i książka” – rozmowa z dzieckiem. 

Prezentowanie różnego rodzaju książki – dla dzieci, dla 

dorosłych, albumy, podręczniki itp. A może obejrzycie razem 

z Rodzicami bajeczkę o Treflikach i ich przygodach              

z książkami ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=jc-OfE8YI_4 

Pytania, które można zadać dziecku po obejrzeniu bajeczki: 

 Dla kogo przeznaczone są te książki? 

 Jak wyglądają te wszystkie książki? 

 Czym one się różnią? 

https://www.youtube.com/watch?v=jc-OfE8YI_4


 Dlaczego należy czytać książki? 

 Następnie dziecko wybiera  ulubioną książeczkę. Opowiada  

o wybranej książeczce – tytuł, o czym opowiada, dlaczego ją 

najbardziej lubi. 

 „Bajkopisarz” – rozmowa z dziećmi na podstawie rymowanki. 

 „Bajkopisarz”  

 Pisarz bardzo lubi ciszę, 

 Wtedy dobrze mu się pisze. 

 Teraz już nie skrobie piórem, 

 Tylko stuka w klawiaturę. 

 Porozmawiajcie o rymowance pomogą wam pytania ☺ 

 1. Czym zajmuje się pisarz? 

 2. W jakiej atmosferze lubi pracować pisarz? Dlaczego? 

 3. W jaki sposób, czym pisali pisarze dawniej? 

 4. W jaki sposób, na czym pisarz pisze w obecnych czasach? 

 

 



A teraz obejrzyjcie, krótki film jak powstaje książka ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI 

 

Poproście kogoś kto jest z Wami do wspólnej zabawy. 

Musicie usiąść jeden za drugim. Czas na relaks – zapraszam 

do masażyków. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5dHmwZRQ0FI


Na koniec naszego spotkania pomóżcie Czerwonemu 

Kapturkowi dojść do domku Babci ☺ 

Pozdrawiam serdecznie pani Iwona ☺ 


