
 

Czwartek,30.04.2020r. 

 

Dzień dobry Drogie dzieci :) Witam Was serdecznie            

i... zapraszam do wspólnej zabawy. 

Od czego zaczynamy? Oczywiście od zabawy ruchowej. 

Zapraszam do wspólnej zabawy :) 

Piosenkę pewnie już znacie... 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

A czy wiecie kto to taki "Przyjaciel przyrody? Jeśli nie, to 

posłuchajcie wiersza :) 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


  

Czy i Wy chcielibyście zostać "Przyjaciółmi przyrody"? 

 Zatem zaraz sprawdzę czy potraficie sprostać postawionym 

przed Wami zadaniom :) 

Najpierw zaprowadźcie małe zajączki do ich norki.  

Wskażcie im drogę przesuwając paluszek po ekranie. 



 

 

Zadbajcie też o kwiaty :).  

Pokażcie i policzcie wszystkie żółte kwiaty, 

potem wszystkie kwiaty czerwone, zielone, a na końcu 

niebieskie. 

Czy wiecie, którego koloru kwiatów jest najwięcej? 

Poukładajcie tyle  samo klocków tego samego koloru ile jest 

kwiatków np. żółtych kwiatków 5-klocków żółtych. 



 

 

Przed Wami kolejne na dziś zadanie. Poukładajcie puzzle,       

a kto wie... jaka nagroda  Was spotka :). Miłej zabawy. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c490a34b5bd 

 

 

 

 

 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c490a34b5bd


A teraz posłuchajcie piosenki - A może nauczycie się jej 

słów? Powtarzajcie za Mamą lub Tatą razem z ruchami 

ilustrującymi piosenkę: 

https://www.youtube.com/watch?v=rvTLwn27mE4 

Skąd się bierze deszcz, czy wiesz? (rozkładamy ręce) 

Deszcz, deszcz, deszcz. (klaszczemy 3 razy- na każde słowo: 

deszcz) 

Skąd się bierze deszcz, czy wiesz? (rozkładamy ręce) 

Deszcz, deszcz, deszcz. (klaszczemy 3 razy-na każde słowo: 

deszcz) 

Kropla za kroplą kap, kap , kap (opuszczamy ręce naśladując 

palcami padający deszcz) 

Wprost do kałuży chlap, chlap, chlap (całą dłonią uderzamy o 

podłogę 3 x) 

A potem w górę hop, hop, hop ( szybko wstajemy i robimy 3 

podskoki) 

Bo wyszło słońce O! O!O! (ręce uniesione wysoko w górę, 

ruchami nadgarstka naśladujemy świecące słoneczko) 

Kropla za kroplą kap, kap , kap (opuszczamy ręce naśladując 

palcami padający deszcz) 

https://www.youtube.com/watch?v=rvTLwn27mE4


Wprost do kałuży chlap, chlap, chlap (całą dłonią uderzamy o 

podłogę 3 x) 

A potem w górę hop, hop, hop ( szybko wstajemy i robimy 3 

podskoki) 

Bo wyszło słońce O! O!O! (ręce uniesione wysoko w górę, 

ruchami nadgarstka naśladujemy świecące słoneczko) 

Skąd się bierze deszcz, czy wiesz? (rozkładamy ręce) 

Deszcz, deszcz, deszcz. (klaszczemy 3 razy- na każde słowo: 

deszcz) 

Skąd się bierze deszcz, czy wiesz? (rozkładamy ręce) 

Deszcz, deszcz, deszcz. (klaszczemy 3 razy-na każde słowo: 

deszcz) 

Para na niebie puf, puf, puf (kołyszemy rękami wysoko 

uniesionymi nad głową) 

I ciężkie chmury uf, uf, uf ( pociągłym ruchem naśladujemy 

ocieranie poru z czoła) 

Kropla przy kropli ciap, ciap, ciap (opuszczamy ręce 

naśladując palcami padający deszcz) 

Znów deszczyk pada kap, kap, kap. (palcami stukamy              

o podłogę 3 x) 

Świetnie Wam poszło :) Brawo! 



Na koniec proponuję Wam... rysowanie po śladzie. 

Wyciągnijcie rączki i wodząc paluszkiem po linii, narysujcie 

na ekranie kropelki wody. 

Możecie je także wydrukować, albo odrysować. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Odszukaj i zaznacz cztery różnice między obrazkami. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapowiada się dłuższy weekend może będzie ciepły i słoneczny, ale 

przed wypoczynkiem mam do Was prośbę może nauczycie się 

piosenki, której słuchaliście ☺ wiem, że jest troszkę długa, 

ale……chociaż jej posłuchajcie kilkakrotnie ☺  będzie mi miło ☺ 

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie pani Iwona ☺ 


