
 
 

Witajcie Słoneczka i Rodzice:) 

 

czwartek 18.06 

 

 Na początek rytmiczna rozgrzewka w podskokach 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

 ZABAWA  - WYCIECZKA  

https://www.youtube.com/watch?v=DK9CBPH86Q4&list=OLAK5uy_k

jK904l2tlnNGbSWylTCAMl4fUv0-hsUU&index=8 

Kiedy słonko jasno świeci  

Na wycieczkę idą dzieci  

Idę ja, idziesz ty, kaczki, koty, kury, psy  

Kaczka: kwa, kwa, kwa  

kotek: miau  

Kurka: ko, ko, ko  

A piesek: hau  
 

 Gimnastyka dla Misia - ruletka 

https://wordwall.net/pl/resource/1116960/gimnastyka/gimnast

yka-dla-misia 

 

 Słuchanie piosenki - Rowerowa piosenka 

http://chomikuj.pl/lechuzarzew/piosenki+przedszkolaka/rowerowa+pi

osenka,2191338050.mp3(audio) 

Kiedy spojrzę na ulicę, jadą piękne samochody,  
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autobusy i tramwaje spieszą wciąż.  

Po błękitnym, czystym niebie samoloty mkną przed siebie  

i pociągi pędzą z wszystkich świata stron.  

Ref.: A ja swoim rowerem  

zwiedzę cały świat;  

lubię, kiedy w uszach gwiżdże wiatr.  

Mijam pola i lasy  

i podziwiam wciąż,  

jaki piękny jest ten świat.  

II. Komu spieszy się, to proszę, może łatwo mnie wyprzedzić;  

mnie nie spieszy się w ogóle, nic a nic.  

Bardzo wolno pedałuję, z przerzutkami nie szarżuję,  

bo przyjemnie jechać tak jak ja.  

Ref.: A ja swoim... 

 

- Co jeździ po ulicach?  

- Czym jeździ chłopiec?  

 

 Zabawa przy piosence 

Podczas zwrotek poruszajcie się po pokoju, trzymając  kierownicę 

roweru. Podczas refrenu połóżcie się na dywanie, na plecach   

i naśladujcie pedałowanie:) 

 

 Czym pojedziemy na wakacje?  - Rozwiązywanie zagadek.  

Cztery koła, kierownica,  

szybko pędzi po ulicach. (samochód)  
 

Nie jest ptakiem,  

chociaż lata,  

zwiedzisz nim  

kawałek świata. (samolot) 

 

Pływa po morzach  

i oceanach,  



a na swym mostku  

ma kapitana. (statek)  
 

Pędzi po szynach  

wielka maszyna,  

mknie poprzez pola  

na stalowych kołach. (pociąg) 

 

 Piosenka do słuchania - Już wkrótce wakacje 

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4 

Już wkrótce wakacje  

i piękna przygoda,  

wyjedźmy więc czym prędzej,  

bo każdej chwili szkoda. 

Gdzie grzywy morskich fal,  

gdzie słońca złoty blask,  

gdzie ptaków leśny chór  

swym śpiewem wita nas. 

Żegnamy się z panią,  

z Maciusiem i z Anią,  

gotowi, spakowani,  

dziś w drogę wyruszamy. 

Lecimy, jedziemy,  

idziemy, płyniemy,  

powietrzem, lądem, wodą,  

by spotkać się z przyrodą. 

 

- Gdzie pojadą dzieci?  

- W jakie miejsca dzieci pojadą na wakacje?  

 

 4 latki - Karta pracy, cz. 2, s. 61.  

Rysowanie w każdej kolejnej pętli o jedną muszelkę mniej. Nazywanie 

tego, co jest na zdjęciach umieszczonych na dole karty. Zamknięcie 

kart pracy, nazywanie zdjęć po kolei. 

https://www.youtube.com/watch?v=By6dA9peBi4


 

 

 3 latki -Muszle - dokończcie  rysować muszle po kreskach, 

pokolorujcie kredkami świecowymi:)   - złącznik 

   

 Zabawa muzyczna ze śpiewem Noga  goni  nogę  

https://www.youtube.com/watch?v=r8qvgiG0GXA 
 

Noga goni nogę 

Biegają koniki 

Stukają kopytka 

W rytm muzyki 

 

Jedna noga tupie: tup, tup, tup 

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk 

Konik skacze sobie: hop, hop, hop 

Koniku w drogę! Wioooooooooooo! 

 

Super!!! przesyłam całuski Beata N.:)  
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