
ŚRODA 3 CZERWCA 2020 

Temat: Wszyscy lubimy się bawić. 
 

1. Ćwiczenia oddechowe Słomki. 

Do tej zabawy będą nam potrzebne: słomki, talerzyk i kawałki gazet/papieru.  

Rozsypujemy przed dzieckiem kawałki papieru. Jego zadaniem jest przenieść kawałki papieru 

za pomocą słomki na talerzyk.  

 

2. Ćwiczenie Co zniknęło ze środka? 

Do tej zabawy wykorzystujemy zabawki.  

Układamy przed dzieckiem 5-6 dowolnych zabawek w szeregu. Prosimy, by przyjrzało się im 

uważnie. Następnie dziecko odwraca się albo zamyka oczy, a my zabieramy jedną rzecz. 

Zadaniem dziecka jest powiedzieć, której zabawki brakuje. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.  

 

3. Zabawy ruchowe. 

 Zachęcam do zabawy w domowym zaciszu lub na podwórku. 

- „Dzień radości” – dziecko maszeruje po pokoju ze smutna miną, na hasło: Wesoły dzień! 

zaczyna biegać i skakać – cieszy się. 

- „Przeprawa przez rzekę” – z dostępnych materiałów w domu (np.: skakanek, linek) 

układamy dwie równoległe linie w odległości 0,5m od siebie. Linie te mają imitować dwa 

brzegi rzeki. Dziecko staje na jednym brzegu i przeskakuje przez rzekę, starając się nie 

nadepnąć na linię. 

- „Umiem pływać” – dziecko maszeruje po pokoju i pokazuje, jak pływa w wodzie. 

 

4. Zabawa liczymy. 

Do zabawy potrzebne będą: dowolne zabawki. 

Oto zadanie: Olek i Ada bawili się razem z przyjaciółmi piłkami. Policz, ile piłek nożnych ma 

Olek razem z kolegami. Ułóż tyle samo zabawek. 

   
Ile piłek ma Ada i jej koleżanki? Policz, a następnie ułóż tyle samo zabawek. 

     
Kto ma więcej piłek - Olek z kolegami czy Ada z koleżankami?  

 

5. Praca w karcie pracy. 

3-latki 

 

4-latki 

karta pracy cz. 2, s. 53 

Dziecko: 

- odrysowuje na kartce różne kształty, np.: 

klocki, samochody itp. 

Dziecko: 

- słucha, jakie babki z piasku zrobiły dzieci; 

- nakleja zgodnie z opisem, w kołach obok 

babek, obrazki z buziami dzieci, które je 

zrobiły; 



- wskazuje foremki do piasku, których dzieci 

użyły do robienia babek. 

 

 

Pozdrawiam, 

Magdalena Mrozek 

 

RELIGIA 

Temat: Dzieci są Bożym darem. 

 
Ułóż puzzle:  

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/239170-mi%C5%82o%C5%9B%C4%87. 

 

ks. Witold Gromadzki 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/dla-dzieci/239170-mi%C5%82o%C5%9B%C4%87

