
Piątek,15.03.2020r. 

Witajcie kochani jak ten czas szybko leci już piątek to 

ostatnie spotkanie w tym tygodniu. Popatrzcie jakie zadania 

przygotowałam dla Was mam nadzieję, że poradzicie sobie 

wspaniale ☺ 

Na dobry początek dnia wskażcie drogę jaką dziewczynka 

musi pokonać, aby wyrzucić śmieci do kosza? To bardzo 

ważne, aby dbać o środowisko i nie śmiecić wokół siebie ☺ 

 
 

 

 



A teraz przygotujcie kolorowe kartki, jeśli nie macie 

kolorowych mogą być białe lub po prostu gazety i zaproście 

Rodzinkę do wspólnej zabawy- róbcie to co dzieci. 

https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk 

Poruszaliście się troszkę więc zapraszam do gry. Tym razem 

zobaczymy, czy właściwie rozpoznacie dobre i złe charaktery 

postaci z bajek. 

https://learningapps.org/display?v=pd66uryu219 

A po grze pora na puzzle :) 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=08caa11c777d 

 „ Zakładka do książki” – zabawa  plastyczna. Wykonanie 

zakładki przy użyciu dostępnych materiałów w domu ( blok 

techniczny., wycinanki, bibuła, itp.) 

 „Bajkopisarz” – zabawa paluszkowa. Rodzic recytuje 

rymowankę i wykonuje ruchy, które dziecko naśladuje. 

 Pisarz bardzo lubi ciszę  (Palcami obu rąk masują lekko 

płatki swoich uszu.) 

 Wtedy dobrze mu się pisze  (Na dywanie kreśli ręką 

wiodącą literopodobne wzorki) 

https://www.youtube.com/watch?v=-v3t0Ks0dQk
https://learningapps.org/display?v=pd66uryu219
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=08caa11c777d


 Teraz już nie skrobie piórem  (Palcami obu rąk „drapie” 

w podłogę) 

 Tylko stuka w klawiaturę  (Stuka kolejno palcami obu rąk 

w podłogę) 

 „Jak wygląda książka?” – rozmowa z dzieckiem. Dziecko 

trzyma książkę i ogląda ją. Rodzic zwraca uwagę na 

elementy, takie jak: okładka, strona tytułowa, tytuł książki 

itp. Dziecko odszukuje i wskazuje wymieniane elementy na 

wybranej książce.  

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. 

 „Motylki” – zabawa ożywiająca. Dzieci biegają, naśladując 

łapanie motyli.                                                 

 „Kle, kle, boćku” – zabawa bieżna z elementem równowagi. 

Dzieci biegają, wymachując ramionami – naśladują bociany. 

Na hasło: Bocian! Zatrzymują się i stają na jednej nodze, 

 „Biedroneczki są w kropeczki” – zabawa z elementem 

czworakowania. Dzieci chodzą na czworakach. 

 Na hasło: Wesołe biedronki, kładą się na plecach –       

ręce i nogi wyprostowane. 



 „Bukiet dla mamy” –  Na dywanie rozkładamy np. papierowe 

chusteczki. Dzieci spacerują boso.  

Na hasło Zbieramy kwiaty! dzieci podbiegają do chusteczek 

i starają się je podnieść gołą stopą. 

 Na zakończenie ćwiczeń 

 Rodzic włącza spokojną muzykę, dziecko odpoczywa. 

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

 Kochani udanej zabawy ☺ 

 

 

Przykłady zakładek do książek  jakie można wykonać w domu 

z dostępnych materiałów ☺ 

 

 

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


Na zakończenie mam zadanie dla chętnych dzieci. 

Poćwiczcie  swoje ręce. 

 

To wszystko na dzisiaj. Życzę miłego weekendu.          

Bądźcie grzeczni i zdrowi pani Iwona  


