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 Wy też wstaliście dzisiaj z uśmiechem? Na pewno 

tak! Witam cieplutko wszystkie Słoneczka i Rodziców na ostatnim już 

w tym roku szkolnym spotkaniu wirtualnym.  

     Jeśli macie jeszcze ochotę na odrobinę zabawy – zapraszamy! 

 

• Zabawa ruchowa  Wierszyk gimnastyczny 

 

Wykonaj ćwiczenia , o których mowa w wierszyku. Powtórz kilka razy. 

 

Ręce do góry, nóżki prościutkie 

Tak ładnie ćwiczą dzieci malutkie 

Teraz ramiona w dół opuszczamy 

I kilka razy tak powtarzamy. 

Teraz się każdy robi malutki 

To proszę państwa są krasnoludki 

Następnie na jednej nodze stajemy 

Bo jak bociany chodzić umiemy 

W górę wysoko piłeczki skaczą 

Takie piłeczki – chyba coś znaczą? 

Powoli powietrze noskiem wdychamy 

I delikatnie ustami wypuszczamy. 

 

• Ćwiczenia oddechowe z gazetami 

Słuchaj piosenki Na placu zabaw 

link do piosenki:  https://www.youtube.com/watch?v=_fgm-kI1RNY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_fgm-kI1RNY


Przy dźwiękach muzyki rytmicznie zgniataj gazetę prawą i lewą ręką 

równocześnie, aż do uzyskania kulki. Gdy muzyka ucichnie połóż kulkę 

na podłodze i dmuchaj w nią tak aby się poruszała. 

 

• Karta pracy Czy oba obrazki są takie same? – załącznik 1 

Przyjrzyj się obrazkom i znajdź 5 różnic między nimi. Pokoloruj wybrany 

obrazek.   

 

Odszukałeś wszystkie różnice?            

 

• Ćwiczenia artykulacyjne i ruchowe na podstawie rymowanki Iwony 

Fabiszewskiej Wakacyjne plany. 

 

Rodzic mówi rymowankę. Za pierwszym razem wspólnie z dzieckiem 

wykonuje określone ruchy i wypowiada sylaby. Podczas kolejnego 

powtórzenia zachęca dziecko do samodzielności. 

 

Słonko mocno świeci,                podnoszą ręce i naśladują wkręcanie żarówek, 

cieszą się więc dzieci                 podskakują obunóż, 

Chi, chi, cha, chi, chi, cha,        powtarzają sylaby i klaszczą a dłonie, 

moc promyków słonko da          podnoszą ręce i naśladują wkręcanie  żarówek,                                               

Chodźmy więc nad wodę            maszerują w miejscu, 

po letnią przygodę                      kontynuują marsz, 

Plum, plum, plum, ,                    powtarzają sylaby  

plum, plum, plum                       i pokazują dłonią kształt fali, 

to strumyka słychać szum          wypowiadają długo głoskę sz. 

Wejdźmy też na górę                  naśladują wchodzenie na górę, 

podziwiać naturę.                      przykładają dłoń do czoła, tworząc nad   

                                         oczami daszek i rozglądają się w obie strony,                               

Och, och, och,                            powtarzają sylaby 

puch, puch, puch                        i klaszczą w dłonie, 

to przedszkolak dzielny zuch.    wskazują ręką siebie. 

 

 

 
 



• Zabawa przy piosence Krzyżowanie 

Zatańcz z panią Kasią do piosenki – naśladuj jej ruchy albo wymyśl 

swoje. 

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

 

 

Kochane Dzieci, Szanowni Rodzice  

 

Serdecznie dziękujemy Dzieciom i Rodzicom za wkład pracy  

i zaangażowanie w zdalną naukę i zabawę.  

                                                                      

Życzymy Wam bezpiecznych, wspaniałych wakacji, pełnych słońca  

i wielu niezapomnianych przygód…  

.  

                Do zobaczenia we wrześniu!!! 

                                             Pozdrawiamy i  ściskamy mocno -  Wychowawczynie  

 

  

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


Załącznik 1 

 

 

 


