
Drodzy Rodzice. Drogie „Rybki”. W tym tygodniu tematem 

przewodnim będzie: „ŚWIAT OWADÓW” 

   

Propozycja zabaw i aktywności 12.06.2020 

1. Drodzy Rodzice, Drogie Rybki aby wprawić się w dobry humor zaczniemy od 

specjalnego masażyku. 

Żeby było nam wesoło, masujemy swoje czoło. 

Raz, dwa i raz, dwa, każdy ładne czoło ma.  

Potem oczy, pod oczami i pod nosem, pod wargami. 

Język w górę raz i dwa. Ładny język każdy ma. 

Powiedz: mama, tata, lala i zaśpiewaj: la la la la.  

Otwórz buzię, zamknij buzię, pokaż wszystkim oczy duże.  

Pogłaszcz główkę ładną swoją i policzki, brodę, czoło. 

Poszczyp lekko całą twarz i już dobry humor masz.  

2.  Kochani proponuję  „Spacer po 10” – proszę rozłożyć da na dywanie dwie wstążki 

obok siebie (jedną na kształt cyfry 1, a drugą na kształt cyfry 0). 

Dziecko ma za zadanie przejść po nich, zaczynając od 1. Dzieci chodzą, układając 

stopę za stopą. 

3. Kochani zapraszam do zabawy pt. “Zmienne nastroje”. Potrzebna nam będzie piłka. 

Umawiamy się z dziećmi na odpowiednie sygnały: 

– podrzucenie piłki – dzieci głośno się śmieją 

– trzymanie piłki w górze – dzieci milkną, a do ich ust przyklej się szeroki uśmiech 

– gdy piłka dotyka ziemi – dzieci są bardzo poważne 

– kiedy rodzic chowa piłkę za siebie – dzieci udają przestraszone 

– rodzic ukrywa twarz za piłką – dzieci są senne 

Zabawę powtarzamy i mieszamy kolejność . 

 

4. Mamusiu/tatusiu proponuję pokazać dziecku szablon liczby 10- Załącznik nr 1. 

 

5. Następnie proponuję wykonać ćwiczenia w KP4 (ćw. 2, s. 45). 

 

6. Drodzy Rodzice proponuję zabawę edukacyjna pt. „Zabawa z liczbami”. 

Na oddzielnych kartkach proszę zapisać liczby od 1 do 10 , obok liczby narysować 

odpowiednią ilość kropek. Zadaniem dziecka jest ułożyć kartki na podłodze w 

odpowiedniej kolejności, następnie policzyć od 1 do 10 wskazując kolejne kartki. 

 

Propozycja zadań do wykonania: 

Kart pracy -Nowa Trampolina Część 4 str. 44 oraz 46 

Karty pracy-Załącznik nr 2      

POWODZENIA RYBKI 

 



Załącznik nr 1 

 
 

 
 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 


