
17.06.2020r. 

Dzień dobry drogie Dzieci, dzień dobry Rodzice!                        

Oto nasze propozycje zabaw na dzisiejszy dzień.  

Zadanie 1.  

Rozpocznijmy nasz dzień od rozruszanki.  

Zapraszamy Was do zabawy z Pipi i Myszką Minnie     

https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M&list=PL3u0Zj4pypgbORL7CnRtpMDH

52rzByC5l     

Zadanie 2. 

Ćwiczenia słuchowe. 

Rozpoznawanie pojazdów po usłyszanym  dźwięku,  wskaż właściwy obrazek. 

https://drive.google.com/drive/folders/1VjiflF0UGiTdpAZZtACKZ4Ucw5E5WsPW?usp=sha

ring 
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Zadanie 3. 

Ćwiczenie spostrzegawczości. 

5-latki, karta pracy, (załącznik)  

Znajdź 10 różnic między obrazkami 

4-latki, karta pracy, (załącznik) 

Znajdź 5 różnic między obrazkami 

Na pewno Wam się udało znaleźć wszystkie różnice!!!!  

 

Zadanie 4. 

Teraz zapraszamy Was na zabawę z kołem fortuny „Przedszkolak ćwiczy” 

https://wordwall.net/pl/resource/1247211/przedszkolak-%C4%87wiczy 

 

Zadanie 5. 

Latająca rybka – praca plastyczna (załącznik) 

potrzebne będzie: kartka kolorowego brystolu, kredki, flamastry, nożyczki, folia 

samoprzylepna lub papier kolorowy, kawałek wełny ok. 1m, spinacz biurowy, klej. 

Po morzu pływam sobie 

i różne ryby łowię. 

Takie duże, takie małe, 

do zjedzenia doskonałe. 

Wypowiedzcie powyższy  tekst z różnymi emocjami: ze złością, zdziwieniem, radością, 

smutkiem. 

Sposób wykonania pracy: 

• Przerysujcie szablon ryby na kolorowy karton. 

• Wytnijcie narysowaną rybkę. 

https://wordwall.net/pl/resource/1247211/przedszkolak-%C4%87wiczy


                                             

• Dorysujcie rybce po obu stronach oczy i usta czarnym flamastrem. Dorysujcie kredkami 

rumieńce, ozdóbcie rybkę kawałkami folii samoprzylepnej lub papierem kolorowym wg 

własnego pomysłu. 

                                       

• Przywiążcie kawałek włóczki z pomocą Rodzica (długości około 1 m) do spinacza 

biurowego, a następnie przymocujcie spinacz do głowy  rybki. 

 

Teraz możecie pobawić się wykonanymi rybkami. Biegajcie z rybką, która będzie unosić się 

do góry po mieszkaniu lub na powietrzu.  

Zadanie 6. 

5- latki karta prcy cz.4,s.73 

Rysuj po śladach rysunków, bez odrywania kredki od kartki. 

4 – latki karta pracy (załącznik) 

 

Wakacje na wyspie. Rysuj po śladzie. Pokoloruj obrazek. 

 

 



Zadanie 7. 

Obejrzyjcie filmik o pojazdach, które poruszają się po lądzie, wodzie i w powietrzu. 

Podzielcie ich nazwy na sylaby. Posłuchajcie jakie wydają dźwięki. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ahp8oBOvu2M 

 

Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy jutro. 
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IMIĘ:.......................... 

 

WAKACJE NA WYSPIE 

Rysuj po śladzie. Pokoloruj obrazek. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


