
Piątek,19.06.2020r. 

Witam serdecznie Kochane Krasnoludki  

Śniadanie zjedzone? Ząbki umyte? Możemy zaczynać? 

Od czego zaczniemy? Oczywiście od odrobinki ruchu. 

Zapraszam. 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3F

JASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0 

 

Dziś zapraszam Was do  sklepu, który dzieci lubią 

najbardziej...ułóżcie puzzle, a przekonacie się jaki to sklep. 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=06768027c61a 

Czy zgadliście co kupuje się w tym sklepie?  

Posłuchajcie piosenki o sklepie z zabawkami: 

https://www.youtube.com/watch?v=CGIM2ZlZDOc 

Czy wiecie do jakiego sklepu Was dziś zapraszam ?            

Czy lubicie robić zakupy w tym sklepie? :) 

Odsłuchajcie piosenkę jeszcze raz. Tym razem podczas 

zwrotki... maszerujcie, 

gdy padają słowa "wkładamy do koszyczka... (i tu nazwa 

zabawki)"- naśladujcie ją. 

https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0
https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464&list=PLt3FJASYjFdZHGrQHchgQekf2a1GgeAy0
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=06768027c61a
https://www.youtube.com/watch?v=CGIM2ZlZDOc


 dzieci chodzą powoli, ociężale, mają rozłożone 

szeroko rączki. 

 dzieci mają rączki na biodrach i biegają 

wdzięcznie na paluszkach stóp. 

dzieci podskakują na obu nóżkach.  

 

 

Zaproście do wspólnej zabawy Mamusię, Tatusia a nawet 

rodzeństwo. Udanej zabawy :) 

Posłuchajcie uważnie wiersza... 



 

Czy zapamiętaliście jakie zabawki czekały na wystawie 

sklepowej? 

Wymieńcie je. 

Popatrzcie na obrazek poniżej...  Wymieńcie zabawki które 

leżą na najniższej półce. 

Wymieńcie te, które leżą na półce najwyżej. 

Jaka zabawka leży obok piłeczki, a jaka obok lokomotywy? 

Jaka zabawka leży pod misiami? 



 

  

Sklepowe półki wręcz uginają się od ilości zabawek jakie się 

na nich znajdują. 

Czy potraficie policzyć ile jest piłek? A ile zielonych 

klocków? 

Ile jest misiów, a ile lalek? 

Ile jest czerwonych klocków, a ile samochodów? 

Jaki kolor ma auto? 



 

 

 A teraz zapraszam Was na zakupy :). Tak, to nie żarty. 

Popatrzcie na ilustrację poniżej. Jak nazywa się miejsce, 

które przedstawia ilustracja? 



 

Czy potraficie na niej wskazać półki? A kasę? 

Jak nazywa się pani sprzedająca w sklepie? 

 Teraz poznacie różne rodzaje sklepów. 

Na początek poproście Mamusię lub Tatusia o przeczytanie 

opowiadania. 

Podpowiem Wam... buziak zazwyczaj jest świetnym sposobem 

by się zgodzili :). 



  

 Jeśli uważnie słuchaliście opowiadania pewnie uda Wam się 

odpowiedzieć na kilka pytań: 

O co mama poprosiła Anię? 

Kto wyręczył Anię i poszedł na zakupy? 

Co wziął Uszatek idąc na zakupy? 



Gdzie Uszatek powinien szukać syropu na kaszel? Gdzie 

pieczywa? 

Czy i Wam zdarzyła się kiedyś taka pomyłka? :) 

Ciekawa jestem czy zapamiętaliście w jakim sklepie kupuje 

się poszczególne produkty. 

Udanej zabawy ? 

https://learningapps.org/display?v=pnjtx21b320 

 

Kolejne zadanie będzie bardzo trudne ;). Mama lub Tatuś 

przeczytają Wam podpowiedź, a Wy będziecie musieli 

odgadnąć i pokazać na ilustracji, co kupiłam dziś w sklepie. 

https://learningapps.org/display?v=pnjtx21b320


 

To było już ostatnie zadanie na dziś. Życzę Wam miłego 

popołudnia, udanej i bezpiecznej zabawy pozdrawiam pani 

Iwona. 

  

 


