
25.06.2020r. 

dla wszystkich Dzieciaczków i Rodziców. Jeśli          

                       jesteście gotowi do pracy zapraszamy do udziału  

w proponowanych przez nas zabawach i zajęciach. Powodzenia przy 

wykonywaniu zadań!!! 

 

1. Słuchanie wiersza Wakacyjne rady 

Posłuchajcie uważnie wiersza i odpowiedzcie na pytania. 

 

Rozmowa na temat treści wiersza. 

- jak należy dbać o głowę i inne części ciała podczas upałów? 

- jak bezpiecznie korzystać z kąpieli w rzece, morzu, jeziorze? 

- o czym trzeba pamiętać, aby się nie zgubić?  



- dlaczego zawsze trzeba pilnować się dorosłych? 

- dlaczego nie należy jeść nieznanych leśnych owoców? 

- jakie grzyby zbieramy do koszyka? 

- o czym należy pamiętać wchodząc do lasu? 

 

2. Zabawa ruchowa przy piosence Krzyżowanie 

Zatańcz do piosenki tak, jak  pani Kasia lub dowolnie. 

 

link do utworu: https://www.youtube.com/watch?v=R69hxfcp3nA 

 

3. Historyjka obrazkowa Wakacyjna przygoda wróbelka 

Obejrzyj obrazki. Opowiedz, co przydarzyło się wróbelkowi? Spróbuj nadać tytuł historyjce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R69hxfcp3nA


4. Zabawa ruchowa Wakacyjna gimnastyka 

Pobiegaj po pokoju w rytmie wyklaskiwanym przez rodzica. Na przerwę zatrzymaj się 

i naśladuj określone ruchy rodzica np. . trzy następujące po sobie elementy ćwiczeń 

gimnastycznych – skłon w przód, klaśnięcie w dłonie, podskok. Powtórz ruchy 

rodzica w takiej samej kolejności. 

 

5. Praca plastyczna Morski obrazek – załącznik 1 

Przygotuj niebieską kartkę, nożyczki, klej. Wytnij statek, latarnię morską, rybki, 

chmurki i słońce i naklej na kartkę tworząc obrazek. Dorysuj fale. 

Jeśli nie masz niebieskiej kartki pokoloruj szablony, wytnij i przyklej na białej kartce. 

Dorysuj fale.  

Podoba Ci się Twój morski obrazek? Na pewno jest bardzo ładny.  

 

6. Ćwiczenia ruchowe Zakręć kołem i ćwicz. 

 Klikając w poniższy link zakręć kołem, wylosuj ćwiczenie i je wykonaj. 

Powodzenia! 

 

https://view.genial.ly/5eb7018f2fb48d0d930ba222/interactive-content-cwiczenia-

ruchowe-kolo-fortuny?fbclid=IwAR3jjcjRH5lwpD4DPeLZad16gZK8VYfpaG-fA8--

c5erPCzVdbid37yOVl8 

 

7. 4 latek – Karty pracy cz.2, str. 62 

Posłuchaj tekstu czytanego przez osobę dorosłą. Dokończ każde odczytane zdanie – 

narysuj to, o czym jest w nim mowa. 

5 latek – załącznik 2 

Dorysuj brakujące elementy na dolnym rysunku. Pokoloruj obrazek. 

 

           To już wszystkie zadania na dzisiaj.  

                                                                                                                                     

Serdecznie pozdrawiamy, przesyłamy  buziaki. 
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Załącznik 1 

 

                                                                       

 



                                                                                                                             

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 


