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Witamy Was serdecznie  i zapraszamy do 

skorzystania   z proponowanych na dzisiaj zajęć i zabaw.             

 

1. 5 latek – Karty pracy cz.4, str. 65 

Otocz czerwoną pętlą zdjęcia przedmiotów wykonanych ze szkła, a niebieską pętlą – 

przedmiotów z gliny. 

4 latek –  Karty pracy cz.2, str. 55 

Rysuj po drodze Lenki i Mikołaja do karuzeli. Powiedz, co będą mijali? 

 

2. Piosenka Podajmy sobie ręce 

Posłuchaj piosenki. Poruszaj się dowolnie w jej rytmie. Odpowiedz na poniższe 

pytania. Naucz się piosenki na pamięć. 

 

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

       I     Chociaż świat dokoła                        II. Kiedy nagle z bajki 

             dziwny jest i wielki,                               zniknie dobra wróżka, 

             a my tacy mali,                                       kiedy szary smutek 

             mali jak kropelki                                    wpadnie do fartuszka. 

 

       Ref. Podajmy sobie ręce                         Ref. Podajmy sobie ręce…       

       w zabawie i w piosence,                      

       w ogródku przed domem,                       III. Choć nas czasem dzielą 

       na łące znajomej.                                           nieprzebyte góry, 

       Podajmy sobie ręce                                        nieskończone drogi, 

       przez burze i przez tęcze,                              zachmurzone chmury. 

       pod gwiazdą daleką, 

       nad rzeczką i rzeką.                                 Ref. Podajmy sobie ręce…        

Rozmowa na temat dziecięcych przyjaźni. 

– Jaki powinien być przyjaciel? 

– Czy przyjaciele powinni sobie pomagać? 

 

 

 

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


3. Zabawa plastyczna Piłka 

Wyklej kontury wybranej piłki kolorowymi kuleczkami z plasteliny lub bibuły – 

załącznik 1 

 

4. Zabawa z wykorzystaniem rymowanki Podwórko 

Stań na przeciwko mamy/taty/rodzeństwa. Uderzaj raz w swoje dłonie, raz w dłonie 

partnera, mówiąc za nim rymowankę (jedno słowo to jedno uderzenie).  

 

Podwórko to miejsce, które znamy, 

Podwórko to miejsce, które kochamy. 

Ale pamiętać musi każde z nas, 

Żeby bezpiecznie tam spędzać czas. 

 

5. Zabawa ruchowa Jak skacze piłeczka? 

Poruszaj się po pokoju skacząc z nogi na nogę. Na klaśnięcie zatrzymaj się i pokaż 

prawą dłonią, jak skacze piłeczka – najpierw bardzo nisko, potem trochę wyżej, i 

jeszcze wyżej, a na koniec – najwyżej. 

A teraz zamień się w piłeczkę: skacz obunóż najpierw nisko, a potem wysoko nad 

podłogą – małe piłki i duże piłki. Powtórz zabawę kilka razy. 

 

6. 4 latek, 5 latek – karta pracy – załącznik 2 

Podziel na sylaby nazwy obrazków. W okienkach narysuj tyle kresek, ile sylab jest  

w nazwach rysunków. 

Połącz kropki i pokoloruj obrazek. 

 

7. Dla chętnych 5 latków  – Karty pracy cz.4, str. 66  

Jeśli potrafisz podziel nazwy obrazków umieszczonych w ramkach na głoski. Policz 

głoski w tych nazwach. Policz kropki. Czy jest ich tyle samo? Umieść obrazki z naklejek  

w odpowiednich miejscach tabeli. 

                Spisaliście się   dzisiaj                                            

                                                                                             

Życzymy Wam  milutkiego dnia!  Zapraszamy jutro!! 

    

 



Załącznik 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 2 

 

 


