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14.04.2020 

Temat: „Części ciała” 

 Ręka, noga, nosek, łydka”- Zabawa ruchowa. Zaproś do zabawy swojego 

domownika. Stańcie na drzewko siebie. Domownik wymawia nazwę części ciała, a ty 

pokazuj ją palcem. Zadaniem domownika jest zwiększanie tempa wymawiania 

poszczególnych części ciała, a twoją właściwe pokazywanie ich w coraz szybszym 

tempie. 

 

 „ Wesoła rączka, szczęśliwa stópka”.- Praca plastyczna. Przygotuj 2 czyste kartki 

papieru i przyrządy do rysowania. Przyłóż do kartki dłoń i obrysuj jej kształt. Tą samą 

czynność powtórz przykładając do kartki stopę. Pokoloruj oba obrazki i udekoruj je 

uśmiechami, oczkami itd. 

 

 

 

 „Gummy Bear”- zabawa taneczna. Poproś domownika o włączenie utworu 

muzycznego „Gummy Bear”. Tańcz do muzyki według własnego pomysłu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=astISOttCQ0 

 

 „Relaks na dywanie”- połóż się wygodnie i zamknij oczy. Weź wdech i dwa razy 

dłuższy wydech. Ćwiczenie powtórz kilka razy. 

 



 

15.04.2020 

Temat „Śniadanie mistrzów” 

 „Kolorowe kanapki”- Poproś o pomoc swojego domownika. Przygotuj deskę do 

krojenia, nożyk do masła oraz składniki potrzebne do przygotowania kanapek. Poproś 

domownika o pokrojenie składników, a ty posmaruj pieczywo. Na posmarowanych 

kanapkach układaj swoje ulubione składniki. Gotowe kanapki ułóż na talerzyku i zjedz.  

 

    

 

 „ Marchewka” – praca plastyczna. Przygotuj czysta kartkę papieru i przyrządy do 

rysowania. Narysuj kształt marchewki uwzględniając jej część naciową. Pokoloruj ją 

zgodnie z jej rzeczywistymi kolorami. 

 

 Zabawa ruchowa „Berek”- zaproś do zabawy swojego domownika. Jedno z was 

wciela się w role Berka. Biegajcie po pokoju. Berek goni uciekającego, a gdy już go 

złapie zamieniacie się rolami. 

 

 „Liczenie od tyłu”- Policz na głos po kolei do dziecięciu, a potem spróbuj policzyć 

od końca 10-1.  

 

 

 



16.042020 

Temat „ Ćwiczę pamięć” 

 „Gra memory”- zaproś do zabawy swojego domownika. Przygotujcie 5 twoich 

ulubionych zabawek. Twój domownik ustawia na stole 2 zabawki. Przyjrzyj się 

dokładnie jak wyglądają i jakie zajmują miejsca. Teraz odwróć się plecami. W tym 

czasie domownik zamienia zabawki kolejnością ich ustawienia. Twoim zadaniem jest 

wskazanie poprawnej kolejności ustawienie zabawek. W miarę upływu zabawy 

domownik zwiększa stopień trudności dokładając kolejne zabawki i ilość zamienianych 

miejsc.  

 „ Domowe kręgle”- zabawa zręcznościowa. Zaproś do zabawy swojego domownika. 

Przygotuj 4 butelki po wodzie oraz piłkę. Ustaw butelki w równych odstępach w 

odległości 2 metrów od siebie. Zaznacz linie startu. Teraz turlaj piłkę po podłodze tak, 

aby straciła jak największa ilość butelek na raz. Zagrajcie razem kilka razy. 

 „ Skacząca piłeczka”- zabawa ruchowa. Przygotuj piłkę. Odbija jedna ręką piłkę. 

Zauważ jak się ona zachowuje. Spróbuj skakać zgodnie w ruchem odbijanej piłki.  

17.04.2020 

Temat „ Ładne kwiatki” 

 „ Magiczne płatki”- praca plastyczna, Ćwiczenie logicznego myślenia. Przygotuj 2 

czyste kartki papieru oraz przyrządy do rysowania, nożyczki, klej. Narysuj na kartce 9 

kółek, Postaraj się, by były takiej samej wielkości. To będą płatki twojego kwiatka. 

Pokoloruj każdy płatek na inny kolor. Wytnij nożyczkami narysowane przez siebie 

płatki. Z wyciętych płatków ułóż na kartce dwa kwiatki tak, aby każdy z nich  miał inną 

liczbę płatków. Następnie przyklej je do kartki.  

 „ Kwiatek dla Ciebie”- praca plastyczna. Przygotuj długi patyczek lub długą 

wykałaczkę, bibułę lub gazetę oraz nitkę i nożyczki. Z bibuły lub gazet wytnij 3 dość 

szerokie paski. Ułóż je jeden na drugim. Przyłóż papier do końca patyczka i owiń go 

dookoła. Teraz weź nitkę i owić nią dolną część główki kwiatka (trochę powyżej 

krawędzi papieru na patyczku). Teraz paluszkami wywiń papier wystający ponad 

patyczek. Brawo! piękny kwiatek. Teraz możesz podarować go bliskiej Ci osobie. 

 „ Pajacyki” – ćwiczenie ruchowe. Stań na podłodze w rozkroku. Nieś ręce na 

wysokość ramion i rozłóż je. Teraz podskocz i zaklaszcz dłońmi nad głową. Ćwiczenie 

powtórz kilka razy. 

 



 


