
Witajcie w środę :)
Dalej bierzemy się do pracy. 

Zaczniemy od zadania, które przeznaczone jest wyłącznie dla
dzieci starszych

• Litery i liczby (biała książeczka) strona 77. 
-  Skreślanie  lub  dorysowanie  okienek  tak,  aby  ich
liczba odpowiadała liczbie głosek w nazwach zdjęć.
-  Nazywanie  zdjęć.  Odszukiwanie  na  końcu  kart
kartoników  z  literami  tworzącymi  te  nazwy.
Wycinanie ich, układanie z nich wyrazów, a potem
przyklejanie w odpowiednich okienkach krzyżówki.
Odczytanie hasła (jeśli chodzi o literki do krzyżówki
– dostaliście  je  wraz  z  książeczką,  jeśli  komuś się
zagubiły – możecie wpisać litery ołówkiem lub jeśli
macie możliwość – wydrukować.
- Czytanie tekstu. 

• Zadanie dla wszystkich -Karta pracy, cz. 3, nr 64. 
− W co grają chłopcy? Pokolorujcie rysunki chłopców i piłki. 
− Nazwijcie sportowców przedstawionych na zdjęciach. Rysujcie po śladach

od zdjęć sportowców do zdjęć piłek. Nazwijcie poszczególne piłki. 



Pamiętajmy, by zachęcać dzieci do
wypowiadania  się  całymi  
zdaniami. 

• Zabawa ruchowa „Woreczek”. 
Jeśli  nie  macie  takiego  woreczka,  możecie
wspólnie  go  sobie  wykonać  (np.  z  materiału
i kaszy).
Dzieci kładą woreczki na głowach. Chodzą po
całym  pokoju w  rytm  akompaniamentu
(dowolnej  melodii) tak,  aby  woreczki  nie
zsunęły się im z głów. Podczas przerwy w muzyce ostrożnie klękają na jedno
kolano, uważając, aby woreczki nie spadły (proste plecy).  Otrzymują punkt,
jeśli woreczek nie spadnie z głowy.

•  Na  dziś  przewidziane  były  gry  i  zabawy  zręcznościowe  w  ogrodzie
przedszkolnym.

Niestety nie możemy się spotkać wszyscy w przedszkolu,  ale może uda się Wam
różne zabawy ruchowe wykonać w domu. Bo przecież ruch to zdrowie :) Jeśli tylko



pogoda sprzyja i ktoś z Was ma dom z podwórkiem, to śmiało może korzystać ze
świeżego  powietrza  na  dworze.  Ale  jeśli  na  przykład  pada  deszcz  to  można
poćwiczyć z rodzicami w pokoju.
 

• Zabawa „Zły wąż”
Dorosły trzyma przy ziemi  w dłoniach długi sznurek (złego węża),  następnie
wprawia sznurek w ruch, a dzieci muszą nad nim przeskakiwać, nie dotykając
go. Dzieci, które ukąsi wąż, odchodzą z zabawy i siadają na kocu. Możecie też
zliczać, ile razy z rzędu uda się przeskoczyć sznurek.

• Zabawa „Balonowe brzuchy”
Przydadzą  się  balony.  Ustalamy  miejsce  startu  i metę  (oddalone  od  siebie
o około 10 metrów). Uczestnicy zabawy dobierają się w pary i ustawiają na
miejscu startu. Każda para otrzymuje nadmuchany balon, który musi wspólnie
przytrzymywać brzuchami. Na sygnał, wszyscy ruszają w drogę, aby dotrzeć
do linii mety, nie gubiąc balonu. Nie można go przytrzymywać rękami, nie
może być również za bardzo ściskany, aby nie pękł (w warunkach domowych
możecie wykonać to zadanie z bratem, siostrą, mamą lub tatą)

• Zabawa „Przeprawa przez strumień”.
Wyznaczamy np. skakankami lub sznurkiem pas o szerokości dwóch metrów –
będzie  to  rwący  potok.  Można  się  przez  niego  przeprawić,  przeskakując
z kamienia na kamień (jako kamienie mogą posłużyć wycięte z tektury koła).
Kamienie  te  –  takiej  wielkości,  by zmieściła  się  na nich stopa –  układamy
przed  rozpoczęciem zabawy.  Zadanie  do wykonania  -  przeprawić się  przez
niebezpieczny strumień.  Uwaga! Odległość pomiędzy kamieniami musi  być
dopasowana do długości kroków uczestniczących w niej dzieci. 

• Zabawa „Rzucanie do celu”. 
Potrzebne będą: reklamówki, gazety, gumki recepturki, tekturowe pudełko. 
Najpierw napełniamy kilka  niewielkich  reklamówek  (do  połowy)
pogniecionymi gazetami i nakłada na nie gumki aptekarskie, aby je zamknąć.
Dziecko  tara  się  trafić  nimi  do kosza  lub  tekturowego pudła,  które  zostaje
ustawione kilka metrów przed nim. 

• „Taniec przy muzyce”.  
• Rozmowa na temat wrażeń z zabawy – po zakończeniu tego typu zajęć warto

przeprowadzić  z  dziećmi  rozmowę,  niech  wypowiedzą  się,  która  zabawa
najbardziej im się podobała, a która najmniej.



Troszkę poćwiczyliście, to teraz czas na 
wykonanie karty pracy.

• Karta pracy, cz. 3, nr 65. 
−  Policzcie  przedmioty  w  każdej  ramce.
Zaznaczcie ich liczbę w pustych okienkach.
Dokończcie ozdabiać ramki.

• Zabawa rozwijająca spostrzegawczość – „Kto szuka, ten znajdzie”. 
Dzieci  rozglądają  się  po sali.  Ich zadaniem jest  wyszukiwanie i  nazywanie
przedmiotów, których cechy podaje dorosły, np. stoi na parapecie, jest zielony
i potrzebuje wody (kwiatek)  itp.

• Zabawa matematyczno-językowa „Układamy wyrazy”. 
Poniżej znajduje się  szyfr – figury i odpowiadające im litery. 



Warto samemu stworzyć sobie taki kod, dla ułatwienia możecie sobie pokolorować 
figury.  Wtedy  w  wolnym  czasie  możecie  bawić  się  w  układanie  wyrazów,
szczególnie starszaki.

Życzymy miłego dnia


