
 

Witajcie Moi Milusińscy! 

 

 
 

                   Dziś mija kolejny dzień naszej pracy, która odbywa się inaczej niż w szkole, bo w 

Waszych domach. To czas owocnej Waszej pracy, z której jestem bardzo dumna.  

                  Jestem dumna też z Waszej postawy, bo rozumiecie, że póki co musicie zostać w 

domu z powodu krążącego dziwnego wirusa. Niedługo ten czas już minie i znowu spotkamy 

się w szkole.  

Przygotowałam dla Was zestaw wyzwań, które urozmaicą dzisiejszy  i jutrzejszy dzień. 

                                                                                                                      Miłej pracy! 

                                                                                                                Wasza Pani Małgosia :-

) 

Czwartek 26.03.20r.- Temat: Stroje ludowe 

Drodzy rodzice, dbajcie o przerwy w czasie nauki. Gdy dziecko jest zmęczone, jego 

koncentracja słabnie. Najlepiej, by robiło w czasie uczenia się krótkie 10-15-minutowe 

przerwy np. na zrobienie herbaty czy inną mało absorbującą aktywność – pamiętaj nie może 

to być nic od czego będzie je trudno oderwać. 

Jeśli dziecko nie może się skupić przed pracą proponuję krótkie ćwiczenie na 

koncentrację uwagi: "Czego brakuje?"- kładziemy przed dzieckiem 3 lub 4 dowolne 

zabawki, prosimy aby dziecko zamkęło oczy lub odwróciło się. Chowamy jednen 

element. Następnie dziecko odgaduje jakiej zabawki brakuje? 

 1. Karta pracy cz. 3 strona 18- proszę przeczytać dziecku polecenia, sukcesywnie i w 

miarę możliwości dziecka wykonać ćwiczenia.  

 2. Wysłuchanie piosenki ludowej pt."Krakowiaczek"- 

https://www.youtube.com/watch?v=82EQeAVwSAo. 

Dla chętnych dzieci zamieszczam ćwiczenie onlin. 

 - dopasuj wyrazy do obrazków ćwiczenie online: 

https://wordwall.net/pl/resource/1010708 

Podaję propozycję masażyku relaksacyjnego: 

Siadamy z dzieckiem na podłodze (dziecko odwrócone jest do nas plecami). Mówimy: 

Przyszła myszka do braciszka. [opuszkami palców na plecach dziecka wykonujemy 

posuwiste i delikatne ruchy]; Tu zajrzała, tam wskoczyła, [lekko łaskoczemy dziecko za 

jednym uchem, następnie za drugim]; A na koniec tu się skryła. [wsuwamy palec za 

kołnierzyk]; Płynie, wije się rzeczka [rysujemy na plecach dziecka falistą linię]; Jak 

błyszcząca wstążeczka. [delikatnie drapiemy je po plecach]; Tu się srebrzy, tam ginie, 

https://www.youtube.com/watch?v=82EQeAVwSAo
https://wordwall.net/pl/resource/1010708


[wsuwamy palce za kołnierzyk]; A tam znowu wypłynie. [przenosimy dłoń pod pachę i 

szybko wyjmujemy] 

 

Piątek 27.03.20r. - Temat: Sztuka ludowa. 

Propozycja ćwiczenia na koncentrację: 

Podaj kolejność - układamy w rzędzie kilka przedmiotów lub obrazków, dziecko 

przygląda się przedmiotom zapamiętując ich kolejność. Dziecko odwraca się i 

wymienienia przedmioty lub obrazki w kolejności. 

Drodzy rodzice przeczytajcie dziecku wiersz pt. "Pyza na polskich dróżkach" Hanny 

Januszewskiej. 

Mazowiecka gospodyni 

w wielkiej misie ciasto czyni. 

Zaczyniła, rozrobiła, 

Z ciasta – pyzy utoczyła 

Rozpaliła drewka suche, 

A wiatr – psotnik w komin dmucha: 

– Pyz gotują pełen gar! 

Zaraz w garze zrobię czar! 

Szaławiła dmuchnął w komin, 

Ogień huknął, strzelił płomień. 

Ciąg grzmi w piecu! Para śpiewa 

I jak bęben gra pokrywa! 

Zobaczycie, co się zdarzy! 

Toć wiatr w piecu gospodarzy! 

– Ej! – dziś! Dziś! Dziś! – a ochoczo! 

Bajki z garnka wnet wyskoczą! 

Gospodyni gar odstawia. 

Co z tym garnkiem się wyprawia? 

Brzdąka, świszczy, gwiżdże, gra! 

Taki dzisiaj humor ma! 

Ale pyzy się udały! 

Miękkie, pulchne, krągłe, białe… 



Pięknie się udały – wierzcie! 

Chodźcie, dzieci! Łyżki bierzcie! 

Jedna – krągła… krągła druga… 

A ta trzecia – oczkiem mruga! 

– Matulu, matulu! Ta pyza ma oczy! 

Ja Pyzę – na łyzę! A ona – jak skoczy! 

Hycnie z łyżki na stół! Stoi! 

I powiada: – Ludzie moi, 

tu się nie ma co cudować – 

wiatr mnie musiał zaczarować! 

Dla nikogo nie nowina, 

Ze prym w baśniach – wicher trzyma. 

Czarem chuchnie, czarem dmuchnie – 

Dziś to właśnie czynił w kuchni! 

Dzisiaj – czarów w gar nadmuchał, 

W Pyzę tchnął dziarskiego ducha! 

I wigoru, i humoru 

Wyczarował we mnie sporo! 

Dziarska jestem: stać nie mogę! 

Już bym chciała ruszyć w drogę! 

Tylko dajcie mi spódniczki 

I kabacik, i buciczki! 

– Toć my na to, jak na lato! 

Dajcie Pyzie buty, tato! 

A koszulki i kabatka 

Nie poskąpi Pyzie matka! 

– Pięknie, dzieci, wam dziękuję! 

Od razu się z polska czuję! 

 1. Karta pracy cz. 3 strona 19- proszę przeczytać dziecku polecenia, jeśli dziecko 

będzie wykazywało zmęczenie to robimy przerwę.  

 2. Zagraj w grę "Od najmniejszej" -https://wordwall.net/pl/resource/1011246 

https://wordwall.net/pl/resource/1011246


Dla chętnych polecam obejrzeć teatrzyk 

https://www.youtube.com/watch?v=7YEeW66xbHc 

Zachęcam również do czytania różnych książeczek z literatury dziecięce. 

Jeśli dziecko się nudzi może ułożyć puzzle lub zagrać w grę puzzlowe literki 

lub cyferki - link do strony https://kiddoland.pl/gry-sowki-

madrusi/puzzlowy-alfabet; https://kiddoland.pl/gry-jezyka-

klujka/puzzlowe-cyferki. 

 

Powodzenia!!!! 
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