
Wiosenne zabawy (08-12.06.2020) 

 

W tym tygodniu zachęcam do: 

 

1. Wykonania zadań w fioletowej książce cz.4,str. 36-43 

 

2. Wysłuchania i obejrzenia historii o pewnej ,,Bardzo głodnej gąsienicy” 

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

 

3. Zorganizowania wyścigu papierowych gąsienic 

https://www.youtube.com/watch?v=NnA49Es1yco 

 

4. Przeliczania kwiatów w ogrodzie, much wygrzewających się na słońcu, wędrujących 

ślimaków itp. 

 

5. Rysowania po śladzie i kolorowania, najdokładniej jak potrafimy (załącznik 1) 

 

6. Gry w łapki na podstawie wiersza T. Fiutowskiej ,,Żabie łapki” 

 

2 osoby stają naprzeciwko siebie, wypowiadają tekst rymowanki i wykonują odpowiednie 

ruchy rękoma 

 
Dwie zielone małe żabki, 

tak nad stawem grają w łapki: 
jedną łapką - podnoszą prawą rękę ugiętą w łokciu, 

klap, klap, klap. - uderzają o prawą dłoń partnera, 

Drugą łapką - podnoszą lewą rękę ugiętą w łokciu, 
klap, klap, klap. - uderzają o lewą dłoń partnera, 

Potem dwiema - podnoszą obie ręce ugięte w łokciach, 

klap, klap, klap.-  uderzają w obie dłonie partnera, 
Ty, bocianie - przykucają i grożą bocianowi, poruszając 

nas nie łap! - wskazującym palcem. 

 

7. Wysłuchania zagadek  i narysowania ich rozwiązań 

 

Błyszczący na jej plecach 

płaszczyk czerwony, 

czarnymi kropkami 

pięknie ozdobiony. (biedronka) 

 

Ma barwne skrzydła, 

fruwa nad łąką 

i bardzo lubi, 

gdy świeci słonko. (motyl) 

 

Jak się ten owad nazywa? 

Przez cały dzień pracuje. 

Na plecach nosi ciężary, 

kopiec wielki buduje. (mrówka) 

Wiosną i latem się pojawia, 

kiedy ranek nastaje 

https://www.youtube.com/watch?v=dSIuRBgONhw
https://www.youtube.com/watch?v=NnA49Es1yco


jej kropelki są na kwiatkach, 

listkach i na trawie. (rosa) 

 

Na niebie jej barwy 

pięknie się mienią, 

jak most ogromny 

łączy niebo z ziemią. (tęcza) 

 

8. Wysłuchania opowiadania M. Strękowskiej – Zaremby ,,Zabawa w chowanego” 

https://drive.google.com/file/d/1t-IJIFTBjV7QWbE5Cdif4PdorsJOZGNt/view?usp=sharing 

 

9. Stworzenia gry planszowej, w której wygra ten, kto zbierze najwięcej kwiatów (Znając 

pomysłowość i kreatywność dzieci, każda gra będzie inna). 

 

10. Zabawy domowe na deszczowe i nudne dni 

https://pl.pinterest.com/pin/639300109592760626/ 

 

11. Zabaw z językiem angielskim 

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

https://www.youtube.com/watch?v=sfFwo7iQsDw 

https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho 

 

12. Utrwalanie dodawania (załącznik 2) 

 

Pozdrawiam życząc udanej i owocnej zabawy 

Asia Olendzka 
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Załącznik 1 

 
 

 

 



Załącznik 2 

 
 
 

 


