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Witamy wszystkie Biedroneczki oraz Rodziców! 

Mamy nadzieję, że jesteście gotowi na nasze zajęcia.   

Zapraszamy i życzymy miłej zabawy!  

 
 

 

 

1. Wiecie jak nazywa się nowy miesiąc, który wczoraj się zaczął (czerwiec) wypowiedz jego nazwę 

cicho, głośno; z podziałem na sylaby, kto potrafi może również na głoski; ile sylab, głosek jest w 

nazwie czerwiec. 

 

 

2. Zabawa ruchowa z kołem fortuny, wykonuj wylosowane zadanie 

https://wordwall.net/pl/resource/1265790/zabawy-na%C5%9Bladowcze 

 

3. Wiersz A. Widzowskiej „Dzieci na Ziemi” 

 

Na kuli ziemskiej bawią się dzieci, 

cieplutkie słonko dla nich wciąż świeci, 

a księżyc mruga oczkiem na niebie 

do wszystkich dzieci, również do ciebie. 

 

Zulu z Afryki chodzi po drzewach, 

a Chinka Inka jak ptaszek śpiewa. 

Eskimos Bubu gra w piłkę z foką, 

na słoniu jeździ Hindus Namoko. 

 

Dzieci się różnią kolorem skóry, 

jednak są dumne ze swej kultury. 

I choć w dziwacznych mówią językach, 

pragną się bawić, tańczyć i brykać! 

 

Inka i Zulu, Bubu, Namoko 

chcą być kochane, śmiać się szeroko, 

jeść smakołyki, dbać o zwierzęta, 

a zamiast wojen mieć tylko święta! 

‒ Niech wam się spełnią wszystkie marzenia – 

tak, robiąc obrót, powiada Ziemia.  

 

Rozmowa na temat wiersza: 

- czym różniły się dzieci występujące w wierszu? 

- co dzieci występujące w wierszu lubią robić? 

- czego pragną dzieci na całym świecie? 

- Co to znaczy, że pragną pokoju i życia w zgodzie i przyjaźni? 

- wspólnie z rodzicami lub starszym rodzeństwem poszukajcie poniżej na mapie świata miejsc,  

o których jest mowa w wierszu, poszukajcie również kraju w którym Wy mieszkacie. 

https://wordwall.net/pl/resource/1265790/zabawy-na%C5%9Bladowcze


 

 

4. 5 latek – Karty pracy cz.4, str. 56,57 

Opowiedz o dzieciach. Pokoloruj rysunki. 

4 latek – Karty pracy cz.2, str. 51 

Rysuj po śladach linii – od obrazków dzieci do zdjęć. Dowiesz się, jak wygląda otoczenie 

przyrodnicze w kraju każdego z dzieci. 

 

5. Zabawa inhibicyjno-incytacyjna  Dotknij.  

Dzieci poruszają się podskokami po pokoju; kiedy usłyszą wypowiedzianą przez Rodzica lub starsze 

rodzeństwo nazwę jakiegoś przedmiotu, np.: krzesło, stół, ściana, podłoga, itp… starają się jak 

najszybciej dotknąć go ręką. 

 

6. 5-latki, Karta pracy, cz. 4, s. 55. 

             Rysuj szlaczki – po śladach i  spróbuj  samodzielnie. 

7. Na zakończenie zapraszamy Was do zabawy ruchowej przy piosence „A ram sam sam”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI&t=13s 

 

          Spisałyście się dzisiaj na medal. Brawo!!!  

          Czekamy na Was jutro. Pa,pa  

  

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI&t=13s

