
 

19.06.2020r. 

Witamy wszystkie Biedroneczki w piątkowe przedpołudnie.  

Mamy nadzieję, że jesteście gotowi na nasze zajęcia. 

Zapraszamy i życzymy miłej zabawy!  

 

 

Witamy Was piosenką, zapraszamy do wspólnego śpiewania „Wszyscy są, witam Was” 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

 

 

Zadanie 1. 

Zabawy ruchowe z Pipi i Scooby. 

https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c&t=122s 

 

 

Zadanie 2. 

 

5 – latki, Karta pracy, cz. 4, s. 74. 

 

Obejrzyj obrazki. Jakie kształty mają foremki? Otocz pętlami foremki w tym samym 

kształcie. Policz foremki w każdej pętli. Porównaj ich liczbę. 

 

4 – latki, karta pracy (załącznik) 

 

Wakacyjne przeliczanie. Policz, a następnie w wyznaczonym miejscu narysuj tyle kresek ile 

jest przedmiotów w danym zbiorze. 

 

Zadanie 3. 

Zabawa orientacyjno-porządkowa Zatrzymaj się zgodnie z poleceniem. 

Dziecko porusza się swobodnie po pokoju przy  muzyce.  

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ   Podczas przerwy w muzyce dziecko 

zatrzymuje się zgodnie z poleceniem podanym przez Rodzica lub starsze rodzeństwo, np.:  

 Zatrzymaj się przodem do okna,  

 Zatrzymaj się bokiem do okna, 

 Zatrzymaj się tyłem do drzwi,  

 Zatrzymaj się na krzesełku,  

 Zatrzymaj się za krzesełkiem, 

 Zatrzymaj się z lewej strony krzesełka,  

 Zatrzymaj się z prawej strony krzesełka.  

     Rodzic sprawdza poprawność  wykonania poleceń. 

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
https://www.youtube.com/watch?v=TgBhPVMcR7c&t=122s
https://www.youtube.com/watch?v=JY2LxTIkWyQ


Zadanie 4. 

 

Słuchanie wiersza H. Zielińskiej Słońce. 

 

Na sypkim piasku plaży leży słońce.                                   W cieniu albo na wietrze… 

I marzy:                                                                                 Upał, aż drga powietrze. 

– Ach, jak dobrze być słońcem!                                           Gdzie by się trochę ochłodzić? 

Tylko trochę gorąco!                                                             I znużone, czerwone – 

Żar taki bucha ze mnie…                                                     skryło się w morskiej wodzie. 

W cieniu byłoby przyjemniej! 

 

 Rozmowa na temat wiersza. 

– O czym marzyło słońce? 

-  Kiedy słońce robi się czerwone? (podczas zachodzącego słońca) 

   

 
 



Zadanie 5. (załącznik) 

 

Wakacyjny obrazek – ozdabianie obrazka według pomysłu dzieci – z wykorzystaniem  

 

kolorowej bibuły, papieru kolorowego, ścinków materiałów. 

 

 

Zadanie 6. 

 

Zapraszamy Was do zabawy paluszkowej  „Oto Morze Bałtyckie jest” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=aZxMiWyO3YA 

 

 

 

To wszystko na dzisiaj, miłego popołudnia!!! 

 

 

Trzymajcie się zdrowo. Radosnego weekendu   dla Was i Waszych Rodziców.

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aZxMiWyO3YA


 

 

IMIĘ:.......................... 

 

WAKACYJNE PRZELICZANIE 

Policz, a następnie w wyznaczonym miejscu narysuj tyle kresek ile jest 

przedmiotów w danym zbiorze. 

 

 




