
 
 

Witajcie Słoneczka i Rodzice:) 

 

środa 17.06 

 

 Utrwalcie  ćwiczenia  ze Świeżakami 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I  

 

 ZABAWA W MOTYLKI 

- Czary - mary - zamieniacie się w motyle, biegacie  

w różnych kierunkach. Zatrzymujecie się -  podnosicie 

jedną, potem drugą rękę, dotykacie nóżek, pokazujecie 

wąsiki i odfruwacie:) 

https://www.youtube.com/watch?v=NFvfoCdPQWU&list=OLAK

5uy_kjK904l2tlnNGbSWylTCAMl4fUv0-hsUU&index=7 

 

Jesteśmy motylki, cały dzień fruwamy, cały dzień fruwamy  

Najładniejsze kwiatki na łące szukamy  

Skrzydełko, skrzydełko, nóżki i wąsiki  

Fruwają motylki w takt muzyki  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I
https://www.youtube.com/watch?v=NFvfoCdPQWU&list=OLAK5uy_kjK904l2tlnNGbSWylTCAMl4fUv0-hsUU&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=NFvfoCdPQWU&list=OLAK5uy_kjK904l2tlnNGbSWylTCAMl4fUv0-hsUU&index=7


  
 

 
 

 Słuchanie fragmentu wiersza H. Ożogowskiej Na hali. 

Na hali, na hali,  

na zielonej hali  

słychać, że już owce  

górale wygnali.  

Pasą się owieczki,  

brzękają dzwoneczki,  

lecą aż pod Giewont  



góralskie piosneczki. (...) 

Rozmowa na temat wiersza:  

-Gdzie pasą się owce?  

-Co to jest Giewont? (szczyt w  górach Tatrach) 

-Co mają owieczki?  

-Co leci pod Giewont? 

-Czy byliście na wakacjach w górach?  

-Co można latem robić w górach 

 

 Piosenka do słuchania - Wycieczka pociągiem 

https://www.youtube.com/watch?v=bF81AeC5tUc 

 

 Zabawa Liczymy owieczki  

- będą potrzebne klocki  

- każde dziecko bierze sobie pięć klocków, głośno odliczając do 

pięciu  

 - ilustrujcie zadania za pomocą klocków  
 

Baca miał pięć owieczek. ( kładziecie przed sobą pięć klocków). 

Trzy owieczki ostrzygł. (Odsuwacie trzy klocki). 

 Ile owieczek do ostrzyżenia mu jeszcze zostało? (policzcie 

pozostałe  klocki).  

 

Baca miał trzy  nowe owieczki. (kładziecie przed sobą trzy 

klocki). Dokupił jeszcze dwie młode owieczki. (Dokładacie dwa 

klocki).Ile ma teraz nowych owieczek? (Liczycie wszystkie 

klocki). 

 

Baca miał pięć młodych owieczek. (układacie przed sobą pięć 

klocków). Cztery młode owieczki sprzedał znajomemu. 

(Odsuwacie cztery klocki). Ile młodych owieczek mu zostało? 

(Liczycie klocki i udzielacie odpowiedzi) 

https://www.youtube.com/watch?v=bF81AeC5tUc


 W murowanej piwnicy  - posłuchajcie piosenki ludowej  

i poruszajcie się dowolnie przy piosence:) 

https://chomikuj.pl/gembina/*c5*9apiewaj*c4*85ce+brzd*c4*

85ce+6/w+murowanej+piwnicy,609931878.mp3(audio) 
 

W murowanej piwnicy 

tańcowali zbójnicy. 

Kazali se piknie grać 

i na nóżki spozirać. 

II. Tańcowałbyk, kiebyk móg, 

kiebyk ni mioł krzywych nóg, 

a ze krzywe nózki mom, 

kie podskoce, to sie gnom. Hej! 
 

 Wykonajcie pracę plastyczną wg własnego pomysłu:) - 

złącznik 

 Zabawa - A ram sam sam 

https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI 

 

 Super!!!pozdrawiam Beata N.:) 
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