
Dzień dobry „Jagódki”, dzień dobry Rodzice !!! 

Propozycje aktywności na dziś 09.04.2021r. ( piątek):  

Temat: Co z brudnymi ubraniami? 

1. MUZYCZNA GIMNASTYKA  
https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU 

2. Ćwiczymy spostrzegawczośd 
https://www.youtube.com/watch?v=SyhtoAJ4bE8 

3. Wysłuchanie wiersza. 
O lalce w pralce 
 
 Tu w łazience stoi pralka. 
Pierze się w niej moja lalka, 
kręci się też mały miś – 
bo się wybrudzili dziś. 
 
Lalka była na wycieczce, 
w bardzo ładnej sukieneczce, 
i przypadkiem obok płotka 
wpadła do kałuży z błotka. 
 
Żeby tego było mało, 
brat misia oblał kakao... 
Lalka brudna, misiek też! 
– Co tu robid? Mamo! Wiesz?! 
 
Obejrzała mama lalkę: 
– Nastawimy zatem pralkę. 
Wzięła misia, brudne ubrania 
i wszystko poszło do prania. 
 
 Teraz czekam, aż się skooczy. 
Wtedy lalka do mnie dołączy. 
                          Agnieszka Kolankowska 
 

4. Omówienie treści wiersza – pogadanka. Rodzic zadaje dziecku pytania:  

 Co się stało z lalką i misiem?  

 Co zrobiła mama? 

 Kiedy dorośli używają pralki? 

 Z czego zrobiona była lalka, skoro prała się w pralce?  

 Co należałoby zrobid, gdyby lalka była z plastiku? 
 

5. Budujemy pralkę- pomoce:  duże kartonowe pudełko, klej, nożyczki, papier kolorowy- można 
pociąd papier w figury geometryczne (kwadraty, trójkąty, koła, prostokąty), flamastry, farby, 
pędzel, sznurek, klamerki, miska. 

 Tworzenie pralki, używając papieru kolorowego, flamastrów i farb. Sprzątanie po pracy. 
    6. „Wrzucamy do pralki"- zabawa rzutna Dziecko wkłada skarpetkę w skarpetkę tak aby zrobid 
piłeczkę, następnie próbuje Rzucad „piłeczką” do „prali”- miski z odpowiedniej odległości. 
      



    7.  „Wieszamy ubrania”- zabawa rozwijająca słuch fonemowy. Rodzic rozkłada na dywanie kilka 
ubrao. Następnie dziecko wybiera ubranie, mówi co to jest, na jaką głoskę rozpoczyna się słowo, 
dzieli je na sylaby i mówi ile sylab słyszy. Następnie przypina ubranie na suszarce tyloma klamerkami, 
ile sylab usłyszał w jego nazwie. Gdy wszystkie ubrania uda się powiesid , dziecko ustala, które 
ubranie ma najdłuższą , a które najkrótszą nazwę (na podstawie ilości sylab). 
   8 . Ćwiczenia wzmacniające mięśnie brzucha- dwiczenia dziecko wykonuje pod kontrolą rodzica. 
https://www.youtube.com/watch?v=RaQOoDWiYRc 
 

 Miłej zabawy!  


