
 

 
Witajcie Słoneczka i Rodzice:) 

 

wtorek 9.08 

 Na początek rytmiczna rozgrzewka w podskokach 

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

 Utrwalcie zabawę -  Tu paluszek 

               https://www.youtube.com/watch?v=ZIeTp-kVGE0 

 

 Zabawa - Taniec Zygzak 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

 

 Posłuchajcie  piosenki  - Rowerowa piosenka 
https://chomikuj.pl/mammmuska/Muzyka/Dla+dzieci/Piosenki+na+ka*c5*bcd*c4*85+okazj*c4*99/
14_Z+motylem+na+g*c5*82owie_Karolina+Porcari_Piosenki+na+ka*c5*bcd*c4*85+okazj*c4*99,554
7075066.mp3(audio) 

 

I. Mały człowiek tak jak ja też zachcianki swoje ma.  

Więc wam powiem bardzo szczerze: lubię jeździć na rowerze.  

Ref.: Jadę na rowerze z tatą, wokół nas zielone lato.  

Motyl usiadł mi na głowie, pluszcze woda w leśnym rowie.  

Jadą sobie dwa rowery, błyszczą w słońcu koła cztery.  

Z tatą nigdy się nie boję, tak nam dobrze jest we dwoje.  

II. Czapka z daszkiem kryje mnie, na tej czapce kropki dwie.  

A na nosie, to nie czary, na słoneczko okulary.  

Ref.: Jadę na rowerze…  

III. Jedzie ze mną pluszak pies, w torbie coś pysznego jest.  
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Żuję gumę, mrużę oczy, a mój rower wciąż się toczy.  

Ref.: Jadę na rowerze… 

 

- Na czym lubi jeździć dziecko z piosenki?  

- Z kim jeździ?  

- Gdzie usiadł mu motyl?  

- Co ma na nosie?  

- Co z nim jedzie?  

- Czy lubicie jeździć na rowerze?  

 

 Zabawa ruchowa - Jazda rowerem.  

W leżeniu na plecach naśladujcie pedałowanie, mówiąc za rodzicem 

rymowankę:  

Jedzie rowerek na spacerek,  

raz, dwa, trzy. (klaszczecie trzy razy)  

Na rowerku pan Pawełek,  

raz, dwa, trzy. (trzy razy klaszczecie) 

 

 Zabawa - Co jest takie? 

-  podajcie  nazwy rzeczy (roślin, zwierząt), które posiadają 

wymienioną cechę:) 

             zimny....ciepły..... szybki ......wolny ......pachnący...  

 

 Babki z piasku – ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu - 

wykorzystajcie patyczki, klocki lub liczcie na palcach  

- Lidzia zrobiła trzy babki z piasku. Potem zrobiła jeszcze jedną 

babkę. Ile teraz ma babek?  

Jaś zrobił dwie babki z piasku. Potem zrobił jeszcze trzy babki. Ile 

babek zrobił Jaś?  

Lenka zrobiła pięć babek. Dwie babki zniszczył jej Mikołaj. Ile babek 

zostało Lenie?  

Ksawery zrobił pięć babek. Cztery babki niechcący rozdeptał. Ile 

babek zostało Ksaweremu?  

 

 



 Ćwiczenia słuchowe  

Odgadnijcie  nazwy zabawek - będę  wymawiać  nazwy zabawek 

bez  pierwszej głoski:) 

 ...alka, ...iś, ...ózek, ...amochód, ...ajac, ...locki, ...iłka... 

 

 3 latki- Karta pracy, cz. 2, nr 21. Rysowanie po śladach drugiej 

połowy rysunku wiaderka, łopatki i foremki – jabłuszka. Kolorowanie 

rysunków. 

 

 4 latki - Karta pracy, cz. 2, s. 55. Rysowanie po drodze Lenki  

i Mikołaja do karuzeli. Określanie, co będą mijali po drodze. 

 

 Zatańczcie z Pszczółką Mają:) 

https://www.youtube.com/watch?v=UG-WU0ZbgK8 

 
 

 Pamiętajcie o prawidłowym myciu rąk - Piosenka Psi Patrol 

https://www.youtube.com/watch?v=JD7VG9rKhgg&feature=you

tu.be&fbclid=IwAR0ZbJWLGPgmGZ6eRfUpePHSOgrDZihGcjU

oF_CVmPlh4ps71eyxvwhPTQ8 
 

 

 Super!!!, pozdrawiam Beata N.:) 
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