
Wiktor 

 

01.06.2020 

Temat: Aparat fotograficzny 

 

Czy wiesz, że dawniej zrobienie i wywołanie zdjęcia wymagało ogromnego nakładu pracy?  

Dziś każdy posiada aparat fotograficzny w telefonie, ale dawniej było to osobne urządzenie, 

które wyglądało na przykład tak: 

 

 

 

 

 

„ U fotografa”- ćwiczenie grafomotoryczne. 

Przygotuj kartkę i przyrządy do pisania. 

Zapisz następujące wyrazy: 

Aparat, fotografia, ramka, portret 

 

 

„ Moja portret”- praca plastyczna 

Przygotuj przyrządy do rysowania.  

Narysuj w ramce swój portret. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



„ Różnice”- ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 

 

 

 

 



 

„Paparazzi”- zabawa ruchowa 

Zaproś do zabawy swojego domownika. 

Włączcie wesołą muzykę. Tańcz do muzyki. Na hasło „ Gwiazda” zatrzymaj się, uformuj z 

złóż dłonie tak, aby stykały się ze sobą kciuki i pace wskazujące i wypowiedź dźwięk „cyk, 

cyk”. Zabawę powtórzcie kilka razy. 

 

 

 

02.06.2020 

Temat: Poranna gimnastyka 

 

 

„ Rozgrzewka”- ćwiczenia ruchowe 

Stań w rozkroku. Teraz wykonaj 5 skłonów. Kolejno wykonaj 5 przysiadów. Teraz kreć 

rękoma – najpierw w przód, a potem w tył.  

 

„Berek”- zabawa ruchowa 

Zaproś do zabawy swojego domownika 

.Na komendę „start” biegajcie po pomieszczeniu. Jedno z was będzie „Berkiem”. Zadaniem 

Berka jest złapanie uciekającego. Gdy już do dotknie za ramię następuje zamiana ról. 

Czynność powtórzcie kilka razy. 

 

„Slalom” – zabawa ruchowa. 

Zaproś do zabawy swojego domownika.  

Przygotuj 5 butelek z wodą. Ustaw je w pewnych odległościach.  

Przygotuj mała poduszeczkę, drewnianą łyżkę i piłeczkę. Stań na starcie i pokonaj slalom: 

- połóż na głowie poduszeczkę i pokonaj slalom tak, aby nie spadła ci z głowy. 

- umieść piłeczkę na łyżce i pokonaj slalom tak, aby nie spadła na podłogę. 

- pokonaj slalom skacząc na jeden nodze. 

 

„ Ruch to zdrowie”- ćwiczenie grafomotoryczne 

Przygotuj kartkę i przyrządy do pisania. Zapisz następujące wyrazy: 

Skakanie, bieganie, pływanie.  



Zastanów się, co łączy te wszystkie czynności? 

 

„ Wyrazy”- ćwiczenie koordynacji wzrokowej, ćwiczenie logicznego myślenia. 

Uzupełnij wyrazy brakującymi literami: ( mała podpowiedź! Wyrazy te dotyczą sportu) 

 J…zda n… rowerz… 

Pł…wanie 

G…a w pił…ę 

 

„ Jazda na rowerze”- kolorowanka 

Pokoloruj obrazek według własnego pomysłu 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



03.06.2020 

Temat: Puzzle 

 

„ Moje puzzle”- ćwiczenie grafomotoryczne, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

Przygotuj kartkę, nożyczki, klej, przyrządy do kolorowania. 

Pokoloruj obrazek, wytnij go i podziel na elementy według linii. Teraz ułóż puzzle na kartce i 

przyklej je tak, aby tworzyły cały obrazek. 

 

„Układanka”- ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

Przygotuj 4 patyczki (mogą być wykałaczki). 

Ułóż z patyczków kwadrat. Teraz zabierz jeden patyczek, a z pozostałych uformuj trójkąt. 

 

„ Układ taneczny”- zabawa taneczna 

Zaproś do zabawy swojego domownika. 

Poproś go o włączenie wesołej muzyki. 

Twój towarzysz prezentuje układ taneczny, składający się z 3 elementów.  

Twoim zadaniem jest odtworzenie układu tanecznego. Teraz zamieńcie się rolami. Ty 

opracowujesz swój układ, a twój towarzysz musi go zatańczyć. Możecie dodawać do układu 

kolejne elementy.  



 
 



 

„Gra memory”- ćwiczenie pamięci wzrokowej 

Zaproś do zabawy swojego domownika. 

Przygotuj nożyczki. 

Wytnij poniższe obrazki. Twój towarzysz układa je według określonej kolejności. Najpierw 3 

elementy. Przyjrzyj się dokładanie, w jakiej kolejności są ułożone obrazki. Teraz zakryj oczy. 

Twój towarzysz zmieni ich kolejność. Twoim zadaniem jest ułożenie obrazków żeglug 

pierwotnej kolejności. Jeśli rozwiążesz zadanie twój towarzysz dołoży kolejny element i 

ponownie zamieni kolejność ułożenia obrazków. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



04.06.2020 

Temat: Okulary 

 

Zdarza się, że niektórzy mają problem ze wzrokiem i musza nosić okulary. Dzięki nim obraz 

staje się wyraźniejszy. Nie trzeba mieć jednak problemu ze wzrokiem, aby nosić okulary, 

gdyż zakładamy je, kiedy świeci słońce. Wtedy są to okulary słoneczne. 

 

 

„Okulary”- wiersz z odnajdywaniem i zakreślaniem liter. 

Poproś o pomoc swojego domownika. Przeczytajcie wspólnie wiersz, a nastepnie zaznacz w 

nim wszystkie litery „ L” i „l”. 

 

Biega, krzyczy pan Hilary: 

"Gdzie są moje okulary?" 

Szuka w spodniach i w surducie, 

W prawym bucie, w lewym bucie. 

Wszystko w szafach poprzewracał, 

Maca szlafrok, palto maca. 

"Skandal! - krzyczy - nie do wiary! 

Ktoś mi ukradł okulary!" 

Pod kanapą, na kanapie, 

Wszędzie szuka, parska, sapie! 

Szuka w piecu i w kominie, 

W mysiej dziurze i w pianinie. 

Już podłogę chce odrywać, 

Już policję zaczął wzywać. 

Nagle zerknął do lusterka... 

Nie chce wierzyć... Znowu zerka. 

Znalazł! Są! Okazało się, 

Że je ma na własnym nosie. 

 

 

 

 



„ Moje okulary”- ćwiczenie grafomotoryczne. 

Przygotuj nożyczki oraz przyrządy do kolorowania. 

Pokoloruj okulary a następnie wytnij je nożyczkami. 

Jeśli będą to okulary słoneczne musisz pamiętać o tym, że szkiełka będą miały ciemny kolor. 

 

 

 

 

 

„ Lornetka”- praca plastyczna. 

Lornetka składa się z szkieł powiększających, podobnych jak w okularach. 

Przygotuj dwie rolki po papierze toaletowym, taśmę klejącą, nożyczki, farby, pędzelek, kubek 

z wodą. 

Pomaluj farbami rolki po papierze i odstaw je do wyschnięcia. Gdy będą już suche połącz je 

ze sobą i sklej taśmą. Teraz możesz przyłożyć lornetkę do oczy i popatrzeć przez nią. 

 

 

 

 



„ Orle gniazdo”- zabawa ruchowa. 

Zaproś do zabawy swojego domownika. 

Na hasło „ W góry” maszeruj po pokoju. Na hasło „ Orzeł” stajesz, formujesz z dłonie 

lornetkę i patrzysz przez nią obracając się w koło.  

Zabawę powtórzcie kilka razy. 

 

05.06.2020 

Temat: „ Zapach” 

 

Czy wiesz, że zapach jest ściśle połączony ze smakiem?  

Zapach może nam się kojarzyć z różnymi potrawami, owocami, a także osobami z naszego 

otoczenia. 

 

„ Zapachy”- doświadczenie 

Przygotuj cytrynę, banana, cynamon, cukier waniliowy.  

Poproś swojego domownika o ukrojenie plasterka cytryny. Obierz ze skórki banana. Teraz 

powąchaj cytrynę, banana, cynamon oraz cukier waniliowy. Czy zauważyłeś, że każdy z tych 

zapachów kojarzy ci się z konkretnym posiłkiem? 

 

„ Zapach i smak”- doświadczenie 

Przygotuj jabłko i banana.  

Poproś domownika o pokrojenie tych owoców i zawiązanie oczu. Teraz przytrzymaj nos 

pacami tak, aby był zatkany. Twój towarzysz włoży ci do ust cząstkę owocu. Czy potrafisz 

określić, jaki to owoc? 

Ciekawostką jest to, że zmysł zapachu i smaku są ze sobą powiązane. Często, gdy jesteśmy 

przeziębieni i mamy katar nie czujemy smaku.  

 

„ Pachnący obrazek”- praca plastyczna 

Poproś swojego domownika o zaparzenie kawy rozpuszczalnej. Odstawcie ja do ostygnięcia. 

Przygotuj kartkę, pędzel, klej, przyprawy ( cynamon, cukier waniliowy, curry). Pomaluj całą 

kartkę kawą i odłóż ją do wyschnięcia. Teraz posmaruj kartkę klejem i posyp ją przyprawami. 

Odstaw do wyschnięcia. Powąchaj swoją pracę i zobacz, jak pięknie pachnie. 

 

 



„ Do gniazdka” -  zabawa ruchowa- zaproś do zabawy swojego domownika. 

Przygotuj 3 szarfy lub paski. Utwórz z nich gniazda i rozłóż je na podłodze w pewnych 

odległościach od siebie. 

Biegaj po pokoju i machaj rekami jak skrzydłami, a twój towarzysz zabwy recytuje tekst: 

„Lata ptaszek wysoko na niebie  

Czy znajdzie gniazdko dla siebie na drzewie, 

Raz, dwa, trzy 

 

 

 


