
7.V.  

 

Ściskamy Was serdecznie, tak jak Wy swoje rączki za chwilę w zabawie.  

 

1. Poranne powitanie rymowanką przedstawianą ruchem: 

Dwie rączki się spotkały i uściski sobie składały. – prawa ręka ściska lewą i odwrotnie 

Dwie nóżki tupnęły: raz, dwa, trzy. – trzy tupnięcia 

Dwoje oczu patrzy. – ułożenie dłoni na kształt lornetki 

Jedno ucho słucha, czy nie wleciała tu mucha. – ręka przystawiona do ucha . 

 

2. Utrwalamy naszą rymowankę  „Jeden, dwa, trzy…” Liczcie śpiewająco. 

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

 

3.Wczoraj poznaliście różne dyscypliny sportu. Dzisiaj rozwiążcie zagadki związane z tą 

tematyką.  

 

Dwie drużyny, bramki dwie. 

W tym sporcie piłkę kopie się. (piłka nożna) 

 

Na nartach z wysokiej góry zawodnicy zjeżdżają, 

dalekie skoki zazwyczaj oddają. (skoki narciarskie)  

 

Zawodnicy w strojach i czepkach się poruszają, 

w wodzie rękami i nogami machają. (pływanie)  

 

Wysocy panowie po boisku biegają, 

piłkę do kosza celnie wrzucają. (koszykówka) 

 

Dwie drużyny – między nimi siatka. 

Obijanie piłki to dla nich gratka. (siatkówka)  

 

4. Ćwiczenie oddechowe „Zdmuchujemy pyłki”. Nosem wciągajcie powietrze, buzią 

wydychajcie  powoli naśladując równocześnie zdmuchiwanie pyłków z rąk i ramion.  

 

5. Dlaczego jesteśmy w domu? Obejrzyjcie film o koronawirusie, może to pomoże Wam 

zrozumieć obecną sytuację w której się znajdujemy i pozwoli dowiedzieć się więcej jak 

można się chronić przed wirusem. https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM 

 

6. Gimnastyka – ćwiczcie wspólnie z rodzicami, pamiętajcie ruch to zdrowie. 
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U 

 

7. Aby być zdrowym powinniśmy dbać o zdrowy tryb życia. Obejrzyjcie obrazki w waszej 

książce na str.10 i 11( cz.4) i opowiedzcie co robią dzieci aby być zdrowe. 

 

8. Praca plastyczna – wykonajcie z wybranego warzywa, ziemniaka, marchewki lub 

innego „Zwierzaka-cudaka”. Użyjcie do wykonania pracy wykałaczek, słomek do napojów, 

nakrętek i innych dostępnych materiałów. Pochwalcie się swoją pracą, przyślijcie nam 

zdjęcie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qxaf_udSzng
https://www.youtube.com/watch?v=H0mx90NbvuM
https://www.youtube.com/watch?v=SGuKDNvBo_U


9. Nauka piosenki „Przegoń wirusa”. Posłuchajcie piosenki, powtórzcie słowa, zagrajcie jej 

rytm na wykonanych wcześniej grzechotkach.  

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4  

 

10. Powtórzcie znany Wam wiersz 

 

Przedszkolaczek 

(autor: Jadwiga Korczakowska) 

 

Przedszkolaczek mały, duży, 

wie do czego mydło służy. 

Płynie woda, plusk w łazience 

i już czyste uszy, ręce. 

 

Przedszkolaczek mały, duży, 

wie do czego gąbka służy. 

Gąbka, ręcznik, pasta, szczotka 

i czyściejszy jest od kotka. 

 

Przedszkolaczek proszę pana, 

chętnie zęby myje z rana. 

Patrzy w lustro roześmiany, 

bo ma białe wąsy z piany. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4

