
22.04.2020r. 

Dzień dobry drogie Dzieci, dzień dobry Rodzice! 

Oto nasze propozycje na dzisiejszy dzień.  

Zadanie 1.             

Zabawa Dokończ zdanie. 

Rodzic lub starsze rodzeństwo wypowiada początek zdania, a dziecko za każdym razem 

próbuje podać jego inne zakończenie. Np.: 

Dbać o przyrodę to znaczy... (nie zrywać roślin). 

Dbać o przyrodę to znaczy... (nie deptać trawników). 

Dbać o przyrodę to znaczy... (oszczędzać wodę).      .     

Dbać o przyrodę to znaczy... (nie śmiecić).      .     

Dbać o przyrodę to znaczy... (segregować śmiecie).      

Zadanie 2.    

Słuchanie piosenki  Nasze uszy słyszą świat (sł. Dorota Gellner, muz. K. Kwiatkowska). 

http://chomikuj.pl/leosvilhena/PIOSENKA+PI*c4*98CIOLATKA/44+-

+Nasze+uszy+s*c5*82ysz*c4*85+*c5*9bwiat,4489051629.mp3(audio) 

Każdy z nas ma dwoje oczu 

Które widzą wszystko (widzą wszystko) 

Błękit nieba, biały domek 

Zieleń traw i listków (traw i listków) 

 

Uszy słyszą ptaków śpiew 

Dzwonki deszczu, granie drzew 

A nad stawem chóry żab 

Nasze uszy słyszą świat 

 

Każdy z nas ma jeden nosek 

Do wąchania kwiatków (do wąchania) 

Czasem także do kichania 

Lecz, na szczęście, rzadko (do kichania) 

 

Uszy słyszą ptaków śpiew 

Dzwonki deszczu, granie drzew 

A nad stawem chóry żab 

Nasze uszy słyszą świat (x3)       

http://chomikuj.pl/leosvilhena/PIOSENKA+PI*c4*98CIOLATKA/44+-+Nasze+uszy+s*c5*82ysz*c4*85+*c5*9bwiat,4489051629.mp3(audio)
http://chomikuj.pl/leosvilhena/PIOSENKA+PI*c4*98CIOLATKA/44+-+Nasze+uszy+s*c5*82ysz*c4*85+*c5*9bwiat,4489051629.mp3(audio)


Rozmowa na temat piosenki. 

− Z ilu zwrotek składa się piosenka? 

− Czy ma refren? 

− Co robią oczy? Co robią uszy? 

− Do czego służy nosek?   

   

Zadanie 3. 

Zabawa przy piosence. 

Podczas  

pierwszej zwrotki dzieci spacerują po pokoju, rozglądając się: obserwują niebo, trawę, 

drzewa, ptaki…. 

Podczas refrenu zatrzymują się i wyklaskują rytm piosenki. 

Podczas 

drugiej zwrotki dzieci spacerują po pokoju, naśladując wąchanie  kwiatków, a potem kichając. 

Podczas refrenu zatrzymują się i wyklaskują rytm piosenki. 

 

Zadanie 4. 

Spróbujcie rytmicznie wypowiedzieć tekst przysłowia  

Kwiecień – plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. 

akompaniując sobie klaskaniem w dłonie i uderzeniami dłoni o kolana.(na przemian) 

Możecie to zrobić kilka razy, za każdym razem inaczej: umiarkowanie, szybko, wolno. 

 

Zadanie 5. 

Zabawa ruchowa „Kwiat.” 

Jeżeli jest w domu skakanka lub długi kawałek sznurka, poproś Rodzica lub starsze 

rodzeństwo o ułożenie na podłodze kształtu kwiatu jak wzór niżej( można przymocować 

taśmą klejącą do podłogi) 

Dzieci chodzą po kształcie kwiatka, mówiąc rymowankę: 

Kwiaty – piękne i pachnące – 

zobaczysz na każdej łące. 

 

                      

 

 

Zadanie 6. 

Jeżeli macie ochotę zapraszamy do wykonania papierowego kwiatka. 

Potrzebne będzie: rolka po papierze toaletowym, kawałek zielonego papieru lub zielonej  

bibuły, jedna kolorowa kartka na szablon kwiatka, kawałek bibuły w innym kolorze niż 

kartka, klej, nożyczki. 



1. Oklejcie rolkę po papierze toaletowym zielonym papierem (o wymiarach: 16 na 10 

cm) lub bibułą. 

2. Przerysujcie kielich  kwiatka z szablonu lub wydrukujcie (załącznik) na kolorowy 

papier i wytnijcie go nożyczkami. 

3. Postawcie rolkę po papierze toaletowym pośrodku kwiatka i obrysujcie ją ołówkiem. 

4. Następnie wytnijcie powstałe w środku kółko (pomaga troszkę Rodzic lub starsze 

rodzeństwo) i nałóżcie  papierowego kwiatka na rolkę. 

5. Zgniećcie kawałek  bibuły w innym kolorze w dużą kulkę i umieście ją w otworze 

6. Jeżeli zostało wam zielonej kartki wytnijcie listka i naklejcie na rolce 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za wspólną zabawę i zapraszamy jutro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


