
 
Witajcie Słoneczka i Rodzice:) 

 

środa 10.06 

 Dzisiejszy dzień zaczynamy zabawą ruchową ze śpiewem 

https://www.youtube.com/watch?v=InDTGuZ1Vjk 

Gimnastyka dobra sprawa, dla nas wszystkich to zabawa 

Ręce w górę, w przód i bok, skłon do przodu, przysiad, skok. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, kolana, pięty, kolana, pięty 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, oczy uszy, usta, nos. 

 

 Gimnastyka Smyka - ruletka 
https://wordwall.net/pl/resource/1681184/w-f/gimnastyka-sprawnego-smyka 

 

 Utrwalcie zabawę -  "Najpierw skłon"  

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

 

 Posłuchajcie zagadki: 

Ciągle skacze, podskakuje,  

czasem turla się. 

Z nią zabawa doskonała  

– każdy o tym wie     (piłka) 

 

- jak można się bawić piłką na podwórku? 

 

 Piosenka o kolorowej piłce 
http://chomikuj.pl/majaj23/dla+dzieci/-pioseneczki/*2b+Mi*c5*9b+i+Margolcia+-

+Vol.3/16.+Mi*c5*9b+i+Margolcia+-

+Piosenka+o+kolorowej+pi*c5*82ce,172149944.mp3(audio) 

https://www.youtube.com/watch?v=InDTGuZ1Vjk
https://wordwall.net/pl/resource/1681184/w-f/gimnastyka-sprawnego-smyka
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
http://chomikuj.pl/majaj23/dla+dzieci/-pioseneczki/*2b+Mi*c5*9b+i+Margolcia+-+Vol.3/16.+Mi*c5*9b+i+Margolcia+-+Piosenka+o+kolorowej+pi*c5*82ce,172149944.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/majaj23/dla+dzieci/-pioseneczki/*2b+Mi*c5*9b+i+Margolcia+-+Vol.3/16.+Mi*c5*9b+i+Margolcia+-+Piosenka+o+kolorowej+pi*c5*82ce,172149944.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/majaj23/dla+dzieci/-pioseneczki/*2b+Mi*c5*9b+i+Margolcia+-+Vol.3/16.+Mi*c5*9b+i+Margolcia+-+Piosenka+o+kolorowej+pi*c5*82ce,172149944.mp3(audio)


 Posłuchajcie fragmentu wiersza Doroty Gellner Piłka.  

Po cichutku, po kryjomu  

wyskoczyła piłka z domu.  

Hop! Hop! W górę! W dół!  

Przeskoczyła świata pół.  

Zatrzymała się pod płotem,  

zatańczyła z burym kotem.  

Hop! Hop! Raz i dwa!  

Obudziła złego psa. (…) 

 

-O czym jest wiersz?  

-Co zrobiła piłka?  

-Gdzie się zatrzymała?  

        -Pokażcie ręką górę, a potem – dół, tak jak skakała piłka 

        - Naśladujcie podskakującą piłkę: szybko, a potem – wolno. 

 

 Ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej  - Policzcie, ile dzieci bawi się 

na podwórku? 

 

 



 Nazwijcie sprzęt znajdujący się na podwórkach, placach zabaw. 

Powiedzcie, do czego on służy? 

 

 
 Zabawa - Dokończ zdanie 

       Ewa robi babki z...  

       Olek i Kuba grają w...  

       Lila zjeżdża ze...  

          Antek jeździ na... 

          Na podwórku najbardziej lubię... 

 

 Utrwalcie zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń znajdujących 

się na placu zabaw:  

Nie przepychamy się, wchodząc na dane urządzenie.  

Nie zjeżdżamy ze zjeżdżalni na stojąco.  

Nie wyrywamy sobie zabawek.  

Nie sypiemy się piaskiem w piaskownicy.  



 

 
 

 4 latki Karta pracy, cz. 2, s. 56. Liczenie rysunków piłek. Odszukiwanie 

dwóch takich samych rysunków. Kolorowanie ich tak samo. 

 

 Plac zabaw - pokoloruj kredkami rysunek -  załącznik lub narysuj swój 

plac zabaw:)    
 

 Zabawa - Na ziemi zostaje  

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4 

 

 

 

 

 Super!!!, pozdrawiam Was cieplutko Beata N,:) 
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