
Piątek,03.04.2020r. 

 

Witam serdecznie ☺ oto kolejne wyzwania przed Wami, myślę, że 

dacie rade☺ Możecie rozłożyć sobie pracę na cały dzień☺lub część 

pracy zostawić na sobotę lub niedzielę. Pozdrawiam serdecznie 

Pani Iwona ☺ 

  

1.Gazetowa gimnastyka  

Będzie potrzebna: strony wyrwane z gazety wielkości kartki A4  

Do wykonania ćwiczeń potrzebna jest przestrzeń – jeżeli w domu nie ma dość 

miejsca, by w bezpieczny sposób przeprowadzić ćwiczenia, można je dowolnie 

zmodyfikować lub zastąpić ćwiczeniami z zeszłego tygodnia („Kolorowa 

gimnastyka”)  

Gazetowy marsz – ćwiczenia ramion – dziecko maszeruje po obwodzie koła, 

naprzemiennie unosząc i opuszczając trzymaną przed sobą kartkę.  

Gazetowy slalom – zabawa bieżna – opiekun układa kartki w jednej linii,           

z zachowaniem odległości około dwóch kroków między nimi. Dziecko biegnie 

slalomem między kartkami.  

Słońce – ćwiczenia karku – dziecko porusza się po obwodzie koła, przyciskając 

kartkę brodą do obojczyka, tak aby nie upadła. Na hasło „słońce” zatrzymuje się 

i unosi głowę. Po chwili podnosi kartkę z podłogi i kontynuuje ćwiczenie.  

Podskoki – zabawa skoczna – dziecko układa kartkę na podłodze i staje na niej. 

Następnie wykonuje podskoki do przodu, do tyłu i na boki, w zależności od 

polecenia opiekuna, np. „Skaczemy do przodu”, „Skaczemy do tyłu”, 

„Skaczemy w bok”.  

Gazetowe kule – ćwiczenia stóp – dziecko staje bosymi stopami na kartce i 

poruszając palcami próbuje ją zmiąć.  

Kula w górę – zabawa rzutna – dziecko podnosi kartkę z podłogi i formuje z 

niej kulkę. Następnie maszeruje po obwodzie koła i na sygnał podrzuca je, po 

czym próbuje złapać.  



Spokojna gazeta – zabawa wyciszająca – dziecko siada na podłodze i do 

dźwięków dowolnej spokojnej muzyki rozkłada swoją kulę i rozprasowuje 

kartkę dłońmi. Następnie kładzie się na plecach i umieszcza kartkę na brzuchu. 

Wciągając powietrze nosem i wypuszczając ustami, obserwuje unoszącą się 

kartkę.  

2.Gimnastyka buzi i języka  

Będzie potrzebne: małe lusterko  

Dajemy dziecku lusterko, demonstrujemy ćwiczenia, powtarzając je kilkakrotnie 

i pilnując dokładnego ich wykonania przez dziecko.  

Fruwający ptak – dzieci dotykają czubkiem języka za górnymi i za dolnymi 

zębami, tak jak ptak, który siada na gałęzi drzewa i na ziemi.  

Dziobek ptaka – dzieci wypychają wargi do przodu i, na zmianę, zamykają je     

i otwierają.  

Wysiadywanie jaj – język przyklejają za górnymi zębami, nie ruszają nim 

przez 30 sekund.  

Budujemy gniazdko – dzieci przesuwają język po górnej i po dolnej wardze od 

zewnętrznej strony ust, a następnie lądują w gnieździe: przyklejają język przy 

górnych dziąsłach.  

Dzięcioł – czubkiem języka uderzają za górnymi zębami.  

3.Co to za ptak?  

Będą potrzebne: zdjęcia ptaków powracających na wiosnę do Polski - czajki, 

słowika, szpaka, skowronka, żurawia, jaskółki, bociana (w wersji papierowej lub 

wyświetlonej na ekranie telefonu lub komputera . 

Ponownie pokażmy dziecku zdjęcia ptaków i poprośmy, by spróbowało je 

samodzielnie rozpoznać. Przypomnijmy części ciała ptaka: dziób, oko, tułów, 

skrzydła, ogon, nogi.  



 

4. Zabawa przy piosence „Bocian i żaby” (sł. i muz. M. Broda-Bajak)  

Będą potrzebne: telefon lub komputer, nagranie piosenki „Bocian i żaby” 

dostępne pod adresem  

https://www.youtube.com/watch?v=mPa7cp7t0aE  

 

Zaproponujmy dziecku poznanie nowej piosenki. Na początek odtwórzmy 

nagranie, a po wysłuchaniu, zadajmy dziecku kilka pytań : 

- Jakie zwierzęta występują w piosence?  

-Jakie odgłosy wydaje bocian? 

- Jakie odgłosy wydają żabki?  

Co zrobiły żabki, gdy zawołał je bocian?  

 Następnie zaprośmy dziecko do wspólnego pokazywania, np. zgodnie z 

podpowiedziami poniżej:  

Kle, kle, kle, kle – słychać dookoła. [naśladujemy wyciągniętymi do przodu 

rękami klekoczący dziób bociana]  

Co to? Co to? Bocian żabki woła! [„przywołujemy” dłonią żabki]  

Przyfrunął na łąkę, przystanął na nodze. [stajemy na jednej nodze]  

A zielone żabki bały się go srodze, [łapiemy się za głowę i robimy przerażoną 

minę]  

a zielone żabki bały się go srodze. [łapiemy się za głowę i robimy przerażoną 

minę]  

Kum, kum, kum, kum – tak cicho kumkały. [otwieramy i zamykamy dłonie – 

jak w piosence „Kaczuszki”]  

Hop, hop, hop, hop – w trawę uciekały. [podskakujemy]  

Do piosenki warto wracać także w kolejne dni, a także puszczać ją dziecku, np. 

gdy się bawi. Już wkrótce samo zapamięta jej tekst i będzie w stanie 

samodzielnie ją zaśpiewać.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mPa7cp7t0aE


Ciekawostka:  

Bociany nie lubią jeść żab. Jedzą je w ostateczności, gdy wokół trudno o inny 

pokarm. Natomiast chętnie spożywają owady, dżdżownice, cienkie węże, małe 

ryby i gryzonie. Bociany, nie mogąc upolować żab w zaspokajających ilościach 

(z powodu znacznych zmian środowiska drastycznie zmniejszyła się liczebność 

tych płazów), zmieniły swoje upodobania i zaczęły się odżywiać wyżej 

wymienionymi zwierzętami.  

5. Skąd się biorą żaby?  

Będą potrzebne: telefon lub komputer, filmik ilustrujący etapy rozwojowe żaby, 

np. dostępny pod adresem: 

 https://www.youtube.com/watch?v=wAcwjWi6I9Y 

Obejrzyjmy wraz z dzieckiem filmik. Nagranie jest dość długie, żeby dziecko 

się nie znudziło, można obejrzeć go w przyspieszeniu lub przewinąć fragmenty. 

Podczas oglądania opiekun tłumaczy jedynie, jak nazywają się poszczególne 

etapy (np. skrzek – kijanka – dorosła postać).  

6.Pokoloruj żabkę  

Będą potrzebne: wydrukowany lub narysowany odręcznie rysunek żaby, kredki  

Przygotujmy dla dziecka kolorowankę. Gotowe do wydruku obrazki można 

znaleźć przez wyszukiwarkę grafiki  

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/plazy/zaby 

 

Jeśli nie ma możliwości wydrukowania obrazka, można spróbować narysować 

żabę samodzielnie np. korzystając z podpowiedzi na stronie  

 

http://www.jak-narysowac.ugu.pl/rysujemy-zabe-jak-narysowac-zabe/ 

 

Zwróćmy uwagę, na to, jak dziecko dobiera kolory, czy rysunek jest staranny, 

mieści się w konturze i czy praca została skończona. Można poprosić o 

samodzielne dorysowanie elementów obrazka – listka, słońca, chmurki itp.  

https://www.youtube.com/watch?v=wAcwjWi6I9Y
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/plazy/zaby
http://www.jak-narysowac.ugu.pl/rysujemy-zabe-jak-narysowac-zabe/

