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Dzień dobry kochane Krasnoludki! Czy wszyscy już wstali? 

Słoneczko pięknie świeci i do zabawy zaprasza wszystkie 

dzieci. Nowy dzień rozpoczniemy gimnastyką poranną           

z Fruzią. Kliknijcie na link poniżej i ćwiczcie razem z nami.   

 https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0     

Czy podobały Wam się zabawy z Fruzią? 

To czas teraz na gimnastykę buzi i języka. Poproście Mamę 

lub Tatę  o przeczytanie wierszyków pt. ,,Zwierzęce gadanie” 

i ,,Odgłosy”. Naśladujcie odgłosy zwierzęce ☺ 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=3ucDVAsz_C0


 
 

Mam nadzieję, że buzie rozruszane, bo mam dla Was kolejne 

zadanie. 
 

Posłuchajcie piosenek o książeczkach ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=wnJFiwa5a8U 

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

https://www.youtube.com/watch?v=Aowe8WTzEME 

Bardzo proszę zapamiętacie wszystkie rady w jaki sposób 

należy korzystać z książeczek☺ 

Popatrzcie na obrazek poniżej i powiedzcie Mamie albo Tacie 

co on przedstawia. Następnie policzcie półki i książki na 

każdej z nich. Połączcie ze sobą lub wskażcie paluszkiem te 

https://www.youtube.com/watch?v=wnJFiwa5a8U
https://www.youtube.com/watch?v=yFcvIKAnFZE
https://www.youtube.com/watch?v=Aowe8WTzEME


półki, na których jest tyle samo książek. Czy wszystkie 

książki są takie same? Czym różnią się od siebie? (grube-

grubsze, cienkie- cieńsze). 

Wskaż i nazwij kolory jakie widzisz na obrazku. 

 
 

Mam nadzieję, że dobrze policzyliście wszystkie książeczki  

Doskonale Wam idzie, ale czy równie dobrze poradzicie sobie 

w zabawie typu Memory spróbujcie razem z Rodzicami … 

  https://learningapps.org/6529967 

https://learningapps.org/6529967


A teraz kolejne zadanie wiem dobrze, że lubicie układać 

 puzzle poukładajcie z Mama lub Tatą  ;) 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=12cf0aab82fd 

Przypomnimy sobie teraz taniec pt. ,,Dwóm tańczyć się 

zachciało”, którego uczyliśmy się jeszcze w przedszkolu,       

a  było to dawno może już nie pamiętacie, ale zaproście 

wszystkich domowników do wspólnej zabawy. Kliknijcie na 

link poniżej i bawmy się!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=kYVHX1itkqg 

 No to teraz zadanie dla spostrzegawczych, znajdź i pokaż 

paluszkiem 5 szczegółów, którymi różnią się obrazki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=12cf0aab82fd
https://www.youtube.com/watch?v=kYVHX1itkqg


Było trochę trudne, ale mam pewność, że wszystkim się 

udało. Świetnie!!! To na dzisiaj już ostatnie zadanie, ale 

takie, które najbardziej lubicie wykonywać. Wiecie już 

jakie? Tak!!!  No oczywiście Wasze ulubione puzzle, ale 

ostrzegam będą dużo trudniejsze, niż te które były 

ostatnio!!! 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38d7aaa057a7 

BRAWO!!! 

 Pamiętajcie o myciu rączek ☺ Pozdrawiam serdecznie pani 

Iwona ☺ 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=38d7aaa057a7

