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

 Propozycje aktywności na dziś 07.04.2021r. ( środa): 

Temat: Ład i porządek. 

1. Zapraszam do porannej zabawy: Pogodne dwiczenia W PODSKOKACH | RYTMIKA DLA DZIECI 

https://www.youtube.com/watch?v=cGOK6AcTLZE 

2. Rodzicu, bardzo proszę przeczytaj wspólnie z dzieckiem wierszyk: 

Kiedyś tam wyrzucił Jurek 

Poplątany, stary   . 

A nazajutrz obok  

Od banana spadła . 

Wyrzucona przez Karola. 

Tam też wkrótce Jaś i Ola 

Wyrzucili bez wahania 

Swoje  po śniadaniach. 

Stos papierków po cukierkach  

Wysypała tam Walerka. 

Na papierki spadła ścierka, 

Jakaś pusta bombonierka, 

I od  sto patyków, 

Pustych  moc z plastiku, 

Wyskubane słoneczniki, 

Jeden  , , 



Stare trampki,  z dziurą, 

Połamane wieczne pióro, 

Kilka opon od rowerów 

I ogromny stos papieru. 

Oto tak, od  Jurka. 

Wnet urosła   górka. 

A z tej górki wielka , 

Której szczyt utonął . 

Nie ma miejsca na boisko, 

Lecz śmietnisko mamy blisko. 

3.  Rozmowa na temat wiersza: 

- W jaki sposób boisko zamieniło się w śmietnik? 

- Jak oceniasz postępowanie Jurka i jego kolegów? 

- Czy Jurek przewidywał konsekwencje wyrzucenia przez siebie poplątanego sznurka? 

4. KOGUT RUBIN. Zabawa NAŚLADOWANIE ZWIERZĄT 

https://www.youtube.com/watch?v=nYHjLrh7Hio 

5. Praca plastyczna „ Pieczątkami z ziemniaka’’ – Rodzicu, pomóż dziecku wyciąd różne kształty z 

ziemniaków. Dziecko maluje je farbą i stempluje na kartkach dowolne kompozycje.  

6. Zadania dla małych bystrzaków https://www.youtube.com/watch?v=k-keE_Vd-EE 

7.  Po południu: Wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek Łamaga.  

Cel: doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu. 

WIERSZ 

„Łamaga” 

Pięd razy dziennie wpada w opały! 

Zjadł przez pomyłkę swoje sandały, 

zabłądził w głuszy, zgubił się w tłumie, 

gdy gnał na łyżwach, złapał gumę, 



a kiedy grabił – łopatę złamał, 

potem ją masłem sklejał do rana. 

Złowił na wędkę kubeł kłopotów, 

smażył na słoocu jabłka z kompotu, 

połknął łyżeczek złoconych osiem, 

a ciocię Łucję pomylił z łosiem. 

Chociaż podłoga go w łydki łechce, 

to się do łóżka położyd nie chce, 

bo gdy łamaga jak suseł zaśnie, 

łóżko niechybnie pod nim łup!... 

trzaśnie. 

 

Zabawa słowna „ Coś na ł ( lub z ł)”- Podawanie słów rozpoczynających się na ł lub z ł: dla ułatwienia 

można przeczytad jeszcze raz wiersz „Łamaga” Wskazywanie w tekście wiersza litery Ł, ł (dziecko 

może wyszukiwad literę Ł, ł np. w gazecie lub w karcie poniżej. 

Układanie kształtu litery Ł z guzików lub fasolek.  



 

 

 

 

 

 

 

 



Pokoloruj lub wyklej literę Ł. 

 

 

 


