
Drogie Żółwiki! Drodzy Rodzice!  

Propozycje aktywności na 22.05.2020 r.  

1.Zabawa „Marsz z woreczkiem”. Dziecko maszeruje z woreczkiem gimnastycznym lub 

książką  na głowie w takt muzyki marszowej. Stara się nie podtrzymywać jej dłonią. Na 

przewie w muzyce  następuje zmiana kierunku marszu. Zabawę powtarzamy kilka razy.  

2.Zabawa „Detektyw”. Dziecko chodzi po pokoju przy dźwiękach muzyki i trzyma w rękach 

lunetę wykonaną z rurki po papierze toaletowym. Podczas przerwy w muzyce wykonuje 

polecenia  rodzica, np. na hasło w prawo –  patrzy przez lunetę w prawo. Zabawa się 

powtarza przy zmienionych poleceniach, np. w lewo, do tyłu, do przodu, w bok. 

 3. „To rodzina i to rodzina” – aktywność plastyczna. Toczenie kuleczek i wałeczków z 

plasteliny oraz wyklejanie z nich na kartce A4 własnej kompozycji. Rozwijanie wrażliwości 

estetycznej, poznawanie struktury plasteliny. Dostrzeganie różnic i podobieństw, omówienie 

struktury rodziny 

4.Ćwiczenia ortofoniczne. Dzieci swobodnie spacerują po pokoju. Na hasło stop zatrzymuje 

się i głośno ziewa. Rozwijanie ogólnej sprawności narządów mowy.   

5.Prosimy o przeczytanie dziecku wiersza pt: „ A jak będę dorosła” , aut: Danuta Wawiłow 

A ja Jak mi ręce urosną, 

 jak mi nogi urosną,  

jak już będę dorosła  

i wysoka jak sosna,  

to zostanę, zostanę, zostanę… no, kim?  

To na pewno zostanę lekarzem!  

Przyjdę w białym fartuchu, mamie zajrzę do ucha, 

tatę klepnę po brzuchu,  

powiem: ,,Trzymaj się, zuchu!”, 

 i zapiszę, zapiszę, zapiszę… no, co?  

I zapiszę paskudne lekarstwo!  

Co mi płacze i krzyki! Będę robić zastrzyki!  

Będę strasznie się trudzić! 

A jak już mi się znudzi, to zostanę,  

zostanę, zostanę… no, kim?  



To zostanę okrutnym piratem! Nie posłucham się taty .  

Będę strzelać z armaty, będę w worku pękatym przechowywać dukaty, 

 będę straszną mieć brodę i pistolet… i co?  

I piracką przepaskę na oku! Co mi wiatry i burze! 

Mogą trwać jak najdłużej! Niechaj żyją podróże!  

A jak nimi się znużę, to pojadę, pojadę, pojadę… no, gdzie?  

To pojadę z powrotem do mamy 

Proponujemy rozmowę z dzieckiem na temat wiersza. Przykładowe pytania: − Kim chciałaby 

zostać dziewczynka z wiersza? − Jakie znasz zawody? − Kim wy chcielibyś zostać w 

przyszłości?  

Zachęcamy do wysłuchania piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0&list=TLPQMTQwNTIwMjBy0xDW4mnchQ&index

=6 

W wolnym czasie proponujemy pokolorowanie obrazków przedstawiających rodzinę 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0&list=TLPQMTQwNTIwMjBy0xDW4mnchQ&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=OpRTsApxNX0&list=TLPQMTQwNTIwMjBy0xDW4mnchQ&index=6


 

 

Miłej zabawy !   Wychowawczynie 

 

 


