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    Witajcie Kochani:) Przed Wami kolejne propozycje zadań  

i zabaw. Życzymy miłego dnia i udanej zabawy. 
 

1. 5 latek - Karta pracy, cz.4, str.13 

Połącz liniami rysunki pacynek – zwróconych przodem i tyłem. 

4 latek – załącznik 1 

 

2. Obejrzyj bajkę Jaś i Małgosia w wykonaniu Teatru Lalek Bajka z Przysietnicy 

https://www.youtube.com/watch?v=aatjpegXm1w 

Podobała ci się bajka? Czy pamiętasz, jak nazywają się lalki biorące udział w 

przedstawieniu? 

Spróbuj opowiedzieć Rodzicom obejrzaną bajkę. 

 

3. A teraz pora na małą gimnastykę w parach – Rodzic/rodzeństwo z dzieckiem 

(możesz też poćwiczyć sam): 

a) wykonajcie 5 przysiadów trzymając się za ręce, 

b) podskoczcie w parze 5 razy, 

c) wykonajcie 5 pajacyków, 

d) wykonajcie 5 skłonów ( najlepiej na wyprostowanych nogach i z prostymi plecami) 

Powtórzcie kilka razy. 

 

4. 5 latek - Karta pracy, cz.4, str.14 

Policz elementy na obrazkach w każdym szeregu i porównaj ich liczby. Pokoloruj  w 

każdej parze na czerwono kwadraty znajdujący się przy obrazku, na którym jest 

więcej elementów 

4 latek – załącznik 2 

Policz elementy w każdym rzędzie. Pokoloruj te figury, których w danym rzędzie jest 

mniej. 

5. Zabawa Samogłoski 

Wymawiaj samogłoski: a, o, i, u, y, e ciągle, aż braknie tchu, a potem krótko, robiąc 

przerwy pomiędzy poszczególnymi dźwiękami. Powtórz 3 razy. 

 

6. Zabawa ruchowa Krasnoludek w kryjówce 

Wyobraź sobie, że jesteś krasnoludkiem. Wyznacz na dywanie swój domek  ( połóż 

https://www.youtube.com/watch?v=aatjpegXm1w


kocyk lub poduszeczkę) – to będzie twoja kryjówka. Na sygnał Krasnoludek na 

spacer! pobiegaj po pokoju. Na hasło Wielkolud nadchodzi! wróć  szybko do swojego 

domku   – kryjówki i usiądź skrzyżnie. Powtórz zabawę kilka razy. 

7. 5 latek - Karta pracy, cz.4, str. 15 

Połącz dzieci z ich cieniami. 

4 latek – załącznik 3 

 

Jeśli chcesz się dowiedzieć,  jak powstaje spektakl teatralny zapraszamy do obejrzenia  

               https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0 
 
 

I to wszystko na dzisiaj. Do jutra!  Pa, pa.         

Wiosenny kwiatuszek dla Was.                    
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