
Jak to było w przedszkolu? (15-19.06.2020) 

 

W tym tygodniu proponuję 

1. Porozmawiać z dziećmi na temat tego, co/kogo pamiętają z przedszkola; niech spróbują: --opisać 

jakąś sytuację-gdzie, kiedy miała miejsce, co się stało 
-opisać kolegę, koleżankę, kogoś dorosłego; 

-opisać zabawkę lub jakiś przedmiot z przedszkola (może swoją salę) 

-narysować wybraną sytuację, przedmiot, osobę i przesłać mi zdjęcie :) 

 
2. Wykonać zadania z fioletowych książek cz.4,str.72-78 oraz pozostałe nieuzupełnione zadania w 

pozostałych książkach 

 
3. Podzielić na sylaby/głoski imiona wszystkich dzieci z grupy: 

 

Rozalia, Aniela, Martyna, Rafał, Oliwia, Nikodem, Natalia, Adam, Kacper, Cezary, Michalina, Dawid, 
Antoni, Magdalena, Mikołaj, Maria, Paulina, Gabriela, Miłosz, Piotr, Jakub, Dorota, Błażej, Gabriela, 

Hanna; 

         A jeśli ktoś pamięta, to także nazwiska. 

 
4. Rozejrzeć się po pokoju, kuchni, łazience, podwórku i znaleźć przedmioty, które mają kształt: 

kwadratu, trójkąta, prostokąta, koła. 

 
5. Codziennie rano ćwiczyć i spędzać dużo czasu na zabawach ruchowych na świeżym powietrzu. 

 

Zabawa orientacyjno-porządkowa Samochody. 

Dzieci biegają w różnych kierunkach, naśladując rękami poruszanie kierownicą. Wydają odgłosy 
poruszającego się samochodu: brr, brr lub brum, brum. Na sygnał – klaśniecie w dłonie dorosłego 

– zatrzymują się i trąbią: pi, pi, pi. Dwa klaśnięcia są sygnałem do ponownego poruszania się. 

• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Trawa i chmury. 
Na hasło dorosłego: Trawa, dzieci przykucają; na hasło: Chmury, stają na palcach, wyciągają ręce 

w górę i poruszają nimi w prawo i w lewo – naśladują chmury płynące po niebie. 

• Ćwiczenie tułowia – skręty – Śledzimy lot samolotu. 
Dzieci siedzą skrzyżnie. Jedną rękę mają na kolanach, a z drugiej tworzą daszek nad oczami.  

Wykonują skręt tułowia i głowy uniesionej do góry w jedną, a następnie w drugą stronę 

– obserwują lot samolotu. 

• Ćwiczenie równowagi – Rysujemy koła. 
Dzieci, w staniu na jednej nodze, rysują stopą w powietrzu małe koła i duże koła. Ćwiczenie 

wykonują raz jedną, raz drugą nogą. 

• Zabawa uspokajająca – Na prawo, na lewo. 
Dzieci maszerują po podwórku, po pokoju. Na hasło dorosłego W lewo skręcają w lewą stronę; na 

hasło W prawo skręcają w prawą stronę 

Muzyka do ćwiczeń i zabaw ruchowych 
https://www.youtube.com/watch?v=astISOttCQ0 

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY 

https://drive.google.com/file/d/16Eo_JcsjnLoSHDwK2QuIW1t0Z6-CVP8R/view?usp=sharing 

 
6. Powtórzenie w języku angielskim 

Kolorów  https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY 

Nazw zwierząt  https://www.youtube.com/watch?v=YVgv1EFJZHc 
 

7. Wysłuchania bajki na dobranoc  

https://drive.google.com/file/d/1-urfOCbaq_8fMsSfpzgf6aqhdt_UHzuy/view?usp=sharing 

 
Pozdrawiam życząc dobrej zabawy i pięknej pogody 

Asia Olendzka 
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