
Czwartek,28.05.2020r. 

Witajcie drogie Krasnoludki! Wstajemy dzieciaczki, czas się 

wziąć do pracy. Zaczynamy zabawą pt. ,,Jarzynowa 

gimnastyka”. Kliknijcie na link poniżej i ćwiczcie razem          

z nami https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs   

Czy wszyscy się już obudzili? Tak? To przyjrzyjcie się 

historyjce obrazkowej pt. ,,Tata wszystko potrafi”               

i poproście Rodziców o przeczytanie tekstu przy obrazkach. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs


 

 

 



 

W czym tata pomógł Olkowi? 

Dlaczego chłopiec nie mógł puszczać latawca? 

Co przebiło oponę w rowerze? 

 Z czego tata zdjął piłkę? 

 Jakie lody lubił tata? 

Co razem gotowali? 

Tata na medal. Prawda? Zaśpiewajmy mu piosenkę pt. ,,Daj 

mi rękę tato” z wykorzystaniem grzechotki przy refrenie 

piosenki. 

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

A teraz – ćwiczenie oddechowe Rodzice Wam przeczytają 

a Wy powtarzajcie i ćwiczcie swój głos….. 

 

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


Powiał wietrzyk  

Rodzic mówi: Psotny wietrzyk wpadł do Sali, 

Dziecko mówi Szu, szu, szu, sza, sza, sza.  

Rodzic mówi: Zdmuchnął z biurka pracę Ali, 

Dziecko mówi: fru, fru, fru, fra, fra, fra.  

Rodzic mówi: Wszystkie książki poprzewracał,  

Dziecko mówi: tralala, tralala, tralala, 

Rodzic mówi: taka to już jego praca,  

Dziecko mówi: bla, bla, bla, bla, bla, bla.  

Rodzic mówi: Zdmuchnął obrus, trzasnął drzwiami,  

Dziecko mówi: bum, bum, bum, bum, bum,  

Rodzic mówi: i już nie ma wiatru z nami, 

Dziecko mówi: rum, rum, rum, rum, rum, rum, 

Po zakończeniu dzieci wciągają powietrze nosem, 

wypuszczają ustami. 

  

 

 



Zapraszam Was teraz do następnego zadania pt. ,,Labirynt”. 

Wskażcie paluszkiem, którą drogą musi pójść tata z dziećmi, 

żeby dostarczyć mamusi prezenty. 

 



 Jeżeli macie ochotę to poproście Rodziców o wydrukowanie 

karty pracy ,,Labirynt” i możecie go pokolorować. Czy 

chcielibyście się dowiedzieć co ukrywa się na obrazku? 

 Tak? To ułóżcie puzzle i opowiedzcie Rodzicom: Co takiego 

na nich się znajduje? 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=34eeab6e7944 

 Brawo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=34eeab6e7944


To już koniec zajęć na dzisiaj. Ubierajcie się i idźcie na 

wiosenny spacer. Pobiegajcie i poobserwujcie piękną 

majową przyrodę, a jak zauważycie coś ciekawego to 

zróbcie zdjęcia.  

Pozdrawiam serdecznie pani Iwona  

 


