
 
 

Witajcie, przesyłam całuski dla Was :) 

 

wtorek  28.04 

 Dziś mamy wtorek, utrwalmy dni tygodnia od wtorku - 

wtorek, środa, czwartek.... 

 

  Zabawa "Najpierw skłon"  

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

 

 Zabawy paluszkowe na powitanie 

Gdy się rączki spotykają, 

To od razu się witają (podanie dłoni) 

Gdy się kciuki spotykają, 

To od razu się witają (kciuk dotyka kciuka) 

Gdy się palce spotykają, 

To od razu się witają (palce jednej dłoni dotykają palce drugiej 

dłoni) 
 

 Kolorowe klocki – ćwiczenia utrwalające nazwy kolorów 

 - wysypcie kolorowe klocki na dywan 

- posłuchajcie wiersza Klocki 

Kolorowe klocki 

dostał Krzyś od mamy, 

a wszystkie kolory 

dobrze chyba znamy: 

są klocki zielone 

jak wiosenna trawa, 

są klocki brązowe 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


jak poranna kawa, 

są klocki niebieskie 

jak kwiaty na łące, 

są klocki żółciutkie, 

zupełnie jak słońce! 

Z takich barwnych klocków 

zbudował Krzyś domy 

i z tego wysiłku 

sam stał się czerwony. 

- wybierzcie klocki w kolorze - zielonym, brązowym, niebieskim, 

żółtym 

- uzupełnijcie swoje klocki o inne, w kolorach: np. czerwonym, 

pomarańczowym, białym, fioletowym 

- zbudujcie  ze swoich klocków dowolne budowle:) 

 

 Ćwiczenia matematyczno-oddechowe Ile wróbli?  

 - posłuchajcie wiersza, ( w miejscach oznaczonych gwiazdką) 

powtarzajcie za rodzicem liczebniki, licząc do pięciu. 

Siedzi na drucie  

wróbelek mały.  

Przyfrunął drugi  

i plotkowały.  

Teraz niech dzieci  

pięknie poćwiczą  

i na wydechu  

ptaszki policzą:  

– Jeden, dwa.*  

Do wróbli owych  

przyfrunął trzeci.  

Ile jest wróbli? 

Policzcie, dzieci. 

– Jeden, dwa, trzy.* 

A już za chwilę 

nowy tu siedział. 

Ile jest wróbli? 



Kto będzie wiedział? 

– Jeden, dwa, trzy, cztery.* 

Piąty wróbelek 

do ptaków leci. 

Ile jest ptaszków? 

Czy wiecie, dzieci? 

– Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć.*  

 

 Zabawa "Pokaż proszę”  

– pokażcie części ciała:) 

Pokaż, proszę, gdzie masz oko? 

Gdzie masz ucho?, gdzie masz nos? 

Pokaż rękę, pokaż nogę 

Gdzie na głowie rośnie włos? 

Podnieś rękę, tupnij nogą 

Kiwnij głową – tak lub nie 

Klaśnij w ręce, skocz do góry 

Teraz zabawimy się! 

 

 Kodowanie - pomalujcie buźki według wzoru - załącznik  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 


