
Praca zdalna dla grupy 5-6 latków (ŻABKI) od 27.04. do 30.04.2020r. 

 

Proszę o przesłanie na adres e-mail: ppplatus@gmail.com do piątku, do godziny 17:00 zdjęć 

wykonanych przez dzieci zadań, prac plastycznych itp. W temacie wiadomości należy napisać imię i 

nazwisko dziecka oraz grupę ŻABKI. Ponadto proszę o zachowanie wszystkich wykonanych przez 

dziecko prac plastycznych w teczce. Po powrocie dzieci przyniosą je do przedszkola. Po przejrzeniu 

wykonanych przez dzieci prac, postaram się przesłać odpowiedź zwrotną poprzez e-mail lub 

telefonicznie. Proszę o krótką informację jak dziecko poradziło sobie z wykonaniem zadań. (czy coś 

sprawiło mu trudność, czy chętnie wykonywało zadania ?) 

Drodzy rodzice i dzieci. Kolejność wykonywania zadań jest dowolna. To wy wybieracie,  które zadania 

chcecie wykonać danego dnia. Prace np. plastyczną bądź zabawę matematyczną rozłóżcie sobie na kilka 

dni. 

W świecie teatru 

Dzień I 

1. Zagadki – Co jest rozwiązaniem zagadki? 

 
Zasuszone listki, a smakują wszystkim. 

W imbryku je zaparzamy i smaczny napój już mamy. 

(herbata) 

 

 

To naczynie jest małe, na spodku stoi, na stole . 

Dorośli piją z nich herbatę, ale dzieci mleko wolą. 

(filiżanka) 

 

 

Filiżanka lub szklanka jest jego sąsiadką. 

Zwykle jest pod szklanką, nad nią bardzo rzadko. 

(spodeczek) 

 

 

Pełna - wchodzi w usta, a wychodzi – pusta! 

Mała koleżanka lubi mieszać w szklankach. 

(łyżeczka) 

 

 

Ma białe, czyste płatki i służy na herbatki. 

A kiedy przy nim staniesz, wcale się nie rumieni, choć się nazywa ... 

(rumianek) 

 

 

Rączkę ma – nie do witania, 

Dziobek – nie do dziobania. 

Kipi często – nie ze złości. 
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Jest potrzebny, gdy masz gości. 

(czajnik) 

 

Ładnie pachnie żółta skórka. 

Chociaż kwaśne są , i tak, 

Pokrojone na plasterki, 

Herbaty poprawią smak. 

(cytryny) 

 

2. Co potrzebujemy, aby zaparzyć herbatę? – Odpowiedz na pytanie rysunkiem. 

 

3. Odpowiedz na pytania 

• Jakie znasz rodzaje herbat? 

• Z czym najlepiej smakuje? 

• W czym można wypić herbatę? 

• Jaka jest twoja ulubiona herbata? 

 

Bohaterką dzisiejszego tygodnia będzie literka H jak herbata! 

 

4. Wprowadzenie litery H – małej, wielkiej, drukowanej i pisanej. 

 

- Analiza i synteza słuchowa słowa herbata 

Dzielimy wyraz herbata na sylaby, klaszcząc her-ba-ta, Potem wyraz herbata dzielimy na 

głoski. Głoskujemy, wymawiają po kolei każdą głoskę, z jakich składa się wyraz herbata h-e-

r-b-a-t-a. Pytamy dziecko jaką głoskę słyszymy na początku a jaką na końcu wyrazu. Prosimy 

dziecko, aby podało nam jakiś wyrazy, gdzie głoska h jest na początku wyrazu ( np. hak) w 

środku ( np. wahadło) na końcu wyrazu (np. druh).  

 

Polecenie: Wymień spółgłoski, które tworzą wyraz herbata (r, b, t) i samogłoski (e, a, a). Z ilu 

sylab składa się wyraz herbata? (3) A ile ma głosek? (7) 



 

Polecenie: Wyszukaj w domu przedmioty i rzeczy rozpoczynające się głoską h/ 

 

 

 - Budowanie schematu słowa herbata 

Próbujemy z dzieckiem zbudować schemat słowa herbata. Bierzemy kartoniki w kolorze 

niebieskim i czerwonym i układamy. Kartonik niebieski oznacza spółgłoskę, czerwony 

samogłoskę.   

  

  

      h              e               r             b             a             t              a            

 

W taki sam sposób budujemy schematy innych słow. Pamiętajmy o tym, że imiona, nazwy 

miejscowości itd. piszemy wielką literą (Hubert, Holandia) 

 

 

 

 

 

 

 

Obraz graficzny litery H i sposób jej pisania 



 

- Pisanie literki H – w powietrzu, na kartce papieru, na dywanie.  

Polecenie: Pisanie litery H „na maszynie”. (Dziecko podskakuje tak, żeby na podłodze nakreślić 

literę H wielką i małą.) 

- Zadanie „Wymień nazwę”: Rzucamy piłkę do dziecka, rodzic wypowiada głoskę, dziecko 

wymienia nazwę przedmiotu lub rzeczy rozpoczynającą się daną literką (wykorzystujemy 



poznane już wcześniej litery) np.: h – hulajnoga, z – zebra, itd. Możemy utrudnić zadanie 

(dziecko po wypowiedzeniu słowa np.: hulajnoga musi wymyśleć kolejny wyraz zaczynający 

się ostatnią głoską wypowiedzianego wcześniej słowa np.: agrafka) 

- Zadania z literą H  

 



Pokoloruj tylko literkę H wielką i małą pisaną, następnie policz wszystkie literki h małe, 

nastpenie H wielkie. A ile ich jest razem? 

 

 

- Zadanie „Znajdź słowo” – Dziecko ma przygotowane kartoniki z nazwami przedmiotów lub zabawek, 

które ma w domu. Odczytuje napis, następnie szuka wybranego przedmiotu i umieszcza tam kartonik. 

(np.; stół, lalka, podłoga) 

   

5. Zabawa „Kolejka sylabowa” – Tworzenie wyrazów do wylosowanej sylaby, np.: mo-

tyl, następnie dziecko tworzy wyraz z ostatniej sylaby poprzedniego wyrazu, np.: tyl-

ko. Jeżeli skończą się pomysły, można zacząć zabawę od nowa. 

 

6. Zabawa przy piosence – Dziecko tańczy w rytm muzyki i naśladuje ruchem pięć 

zmysłów. 

https://www.youtube.com/watch?v=MnD7PFCTsVo 

 

7. Zabawa „Ile wyrazów słyszysz?” 

Rodzic czyta ciąg wyrazów. Zadaniem dziecka jest policzyć wyrazy i podnieść do góry kartonik 

z odpowiednią cyfrą. Rodzic może sam stworzyć ciąg wyrazów. 

• Hak, hamak, hulajnoga (3) 

https://www.youtube.com/watch?v=MnD7PFCTsVo


• Herbata, hulajnoga, Henryk, hutnik, hałas (5) 

• Hełm, helikopter, wahadło, hokej (4) 

• Hania, huk, hiena, hamak, Henryk, hak (6) 

 

 

8. Praca plastyczna: „Pani Imbryk” – Czy wiesz z jakiej bajki jest Pani Imbryk? 

Ozdób rysunek wykorzystując różnorodne materiały plastyczne (takie jakie mamy w domu).  



Ćwiczenia w książkach: 

• Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 14-17, książka „Czytam, piszę, liczę” 

strona 80 

• Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 12-14 + dowolna strona w książce 

„Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia” 

• Ćwiczenia poranne – zabawa ruchowa 

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs (dziecko naśladuje ruchy 

z filmiku) + wyjście na dwór – zobaczcie czy coś zmieniło się na waszym 

podwórku? 

 

 

Dzień II 

 

1. Słuchanie wiersza M. Strękowskiej-Zaremby o teatrze – Rodzic czyta, a dziecko 

słucha i próbuje zapamiętać jak najwięcej informacji związanych z teatrem. 

Gdy siedzę na widowni 

i gasną światła w teatrze, 

kurtyna idzie w górę, 

wstrzymuję oddech i patrzę. 

 

Nagle wszystko ożywa: 

śpiewają drzewa z papieru, 

drewniany słowik fruwa, 

kot w butach zmierza do celu. 

 

Przeżywam ich przygody, 

niezwykłe – aż nie do wiary. 

Teatr to takie miejsce, 

w którym możliwe są czary! 

 

Kiedy jestem już w domu, 

wycinam tygrysa w paski 

i gram teatr dla mamy, 

i czekam na oklaski. 

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs


2. Rozmowa na temat „Co to jest teatr?”  

Odpowiedz na pytania: 

• Czy teatr to tylko budynek? 

• Czy w teatrze występują tylko ludzie? 

• Jak się nazywa teatr w którym występują lalki? 

 

Dziecko odczytuje wyrazy związane z teatrem, następnie dopasowuje je do obrazków: 

scena               aktorzy               kurtyna             widownia            kasa           pacynka 

        

          marionetka            maska           kukiełka           bilety             teatr 

 

 

 



 

3. Policz sylaby w wyrazie i zaznacz kolorem czerwonym w tabelce, następnie policz 

głoski i zaznacz kolorem zielonym ich liczbę w tabelce 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

scena           

teatr           

kurtyna           

widowisko           

aktor           

dekoracja           

marionetka           

 

4. Zasady zachowania się w teatrze 

 

• Jesteśmy cicho, nie hałasujemy. 

• Nie jemy i nie pijemy. 

• Zajmujemy miejsca zgodnie z zakupionym biletem. 

• Ubieramy się odświętnie. 

 

5. Jak powstaje spektakl teatralny? – obejrzyj filmik, żeby móc odpowiedzieć na to 

pytanie. 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0 

6. Oglądanie spektaklu teatralnego  

Zapraszam na spektakl „Jaś i Małgosia”. Zaobserwuj kto występuje w przedstawieniu i opisz 

co Ci się najbardziej podobało w przedstawieniu. Możesz zilustrować swoją ulubioną postać. 

Uważasz, że scenografia była ciekawa? 

https://www.youtube.com/watch?v=aatjpegXm1w&t=816s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkBHN9TYP-0
https://www.youtube.com/watch?v=aatjpegXm1w&t=816s


Ćwiczenia w książkach: 

• Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 18-20, książka „Czytam, pisze, liczę” 

strona 81 

• Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 15-16 + dowolna strona w książce 

„Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia” 

• Ćwiczenia poranne – zabawa „Teatrzyk” (dziecko wymyśla postać z bajki, 

naśladuje ją, a rodzic próbuje odgadnąć) + wyjście na dwór – zabawa z piłką 

 

 

 

Dzień III 

 

1. Próba śpiewania piosenki „Magiczne miejsce” – nauka metodą ze słuchu 

https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ 

1. Teatr to jest widownia i scena. 

Niby nic magicznego w tym nie ma, 

aż do chwili, gdy nagle na scenie 

dziwne zacznie się przedstawienie. 

 

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze, 

czarodziejskie jest to, na co patrzę. 

Gdy się tylko podnosi kurtyna, 

to od razu czar działać zaczyna. 

 

2. Każda bajka się staje prawdziwa 

Gaśnie światło i scena ożywa. 

Wszystko może się zdarzyć na scenie. 

Działa czar, póki trwa przedstawienie. 

 

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze... 

 

3. Teatr gra. Każdy ma czego szuka. 

https://www.youtube.com/watch?v=JitEZdvs0aQ


A to wszystko nazywa się sztuka. 

Gdy dorosnę, to może tu wrócę, 

żeby zagrać na scenie w tej sztuce. 

 

Ref. Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze... 

 

 

2. Zabawa „lustereczko” – Rodzic mówi krótki tekst „Lustereczko powiedz przecie jaką 

minę ma to dziecie”, dziecko przegląda się w lusterku, pokazuje za pomocą mimiki i 

wyrazu twarzy swoje emocje (złość, radość, strach, smutek, zdziwienie…). 

  
 

3. Ćwiczenia dykcji – Dziecko mówi krótkie zdania, a potem rodzic próbuje je 

powtórzyć. (Myślę, że to będzie wesoła gimnastyka języka ☺) 

Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. 

 

Suchą soszą Sasza szedł. 

 

Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie. 

 

Stół z powyłamywanymi nogami. 

 

Szczoteczka szczoteczce szczebioce coś w teczce. 

 

Sześcionogi szczwany trzmiel szeleścił w szczawiu. 



4. Rozmowa na temat różnych rodzajów teatrów – Rodzic pyta dziecko jakie zna 

rodzaje teatru (żywego aktora, lalkowy, pantomimy, cieni)  

 

 

 

Marionetka – lalka poruszana (od góry) za pomocą nitek lub drucików zawieszonych na tzw. 

krzyżaku. Pociągnięcia za odpowiednie linki sterują głową i kończynami marionetki. 

Wyposażone są one często w ruchome stawy a nawet animowane powieki czy usta. 

 

 

 

 



 

Pacynka – do jej poruszania używa się włożonej w jej wnętrze ręki, dlatego co ciekawe 

nazywane są też lalkami rękawiczkowymi. Aktor porusza nimi za pomocą palców – palec 

wskazujący animuję głowę pacynki, podczas gdy kciuk i palec środkowy poruszają jej rękami. 

 

 

 

 

Teatr cieni - rodzaj teatru lalkowego, w którym widz obserwuje na ekranie cienie 

rzucane przez dekoracje, rekwizyty, lalki i aktorów. 

    
 



Pantomima - rodzaj przedstawienia, w którym aktor (mim) nie używa głosu, tylko 

odgrywa przedstawienie używając ruchu, mowy ciała i gestów.  

 

 

 

 

5. Dopasuj odpowiedni schemat graficzny do wyrazu i wpisz go. 

       

smok 

               jawajka 

 

          

  kukiełka 

       

                      marionetka 

        

           królewna 

 

Pacynka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

    



6. Teatrzyk cieni – Zabaw w teatr cieni (pokazujemy różne zwierzęta). Wystarczy tylko 

lampka nocna i nasze dłonie. Może uda Ci się pokazać jakieś zwierzątko. 

https://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawa-w-teatr-cieni-jak-pokazac-rozne-

zwierzeta,10394631,artykul.html 

 

7. Zapraszam Cię na krótki teatrzyk cieni pt. „Calineczka mini” 

https://www.youtube.com/watch?v=HEuK3xj1uxk 

8. Praca plastyczna – jeśli masz ochotę możesz zrobić własnoręczny teatrzyk. Poniżej 

zostawiam link w którym krok po kroku możesz zobaczyć jak wykonać teatrzyk. 

Powodzenia. (Jeśli nie masz pudełka możesz wykorzystać jakieś inne materiały, np.: 

możesz pobawić się wykorzystując koc, zasłonkę) 

 

 

 

 

https://mamatosiaczka.blogspot.com/2019/03/teatrzyk-cieni-z-tekturowego-pudeka-jak.html 

 

https://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawa-w-teatr-cieni-jak-pokazac-rozne-zwierzeta,10394631,artykul.html
https://polki.pl/rodzina/dziecko,zabawa-w-teatr-cieni-jak-pokazac-rozne-zwierzeta,10394631,artykul.html
https://www.youtube.com/watch?v=HEuK3xj1uxk
https://mamatosiaczka.blogspot.com/2019/03/teatrzyk-cieni-z-tekturowego-pudeka-jak.html


 

Zostawiam też kilka moich propozycji sylwet do zabawy w teatr: 

 

 



 

 

 

 

 



Możesz wykorzystać też łyżeczki drewniane  

 

 

9. Teatrzyk paluszkowy – ogranicza Cię tutaj tylko twoja wyobraźnia. Możesz sam 

zabawić się w taki teatrzyk, twoje palce mogą wcielać się w różne role. Zachęcam Cię 

do zabawy przy piosence, której link podałam poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=wX_gl73qU_I 

Spróbuj przygotować parę sylwet do zabawy paluszkami, ja zostawiam Ci moją propozycję 

sylwet, czy poznajesz z jakiej bajki są te postacie?  

https://www.youtube.com/watch?v=wX_gl73qU_I


  

Ćwiczenia w książkach: 

• Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 21 i 22 

• Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 17 i 18  

• Ćwiczenia poranne – zabawa „powitanie” (dziecko wykonuje zadania zgodnie 

z treścią wierszyka)   

Gdy się rączki spotykają, 

To od razu się witają. 

Gdy się kciuki spotykają, 

To od razu się witają 

Jeden palec, drugi, trzeci, 

Tak umieją liczyć dzieci, 



Czwarty, piąty palec mam. 

Widzisz? Umiem liczyć sam. 

• + wyjście na dwór – dziecko obserwuje pogodę i otoczenie, a następnie jeśli ma 

ochotę próbuje zilustrować to co zapamiętało. 

 

 

Dzień IV 

 

1. Improwizacja ruchowa przy dźwiękach muzyki „Tańca hiszpańskiego” Manuela 

de Folli – dziecko wykonuje dowolne ruchy i taniec przy muzyce (może wykorzystać 

patyczek zakończony wstążką) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QR31RsqNiPo 

 

2. Utrwalanie piosenki „Magiczne miejsce” 

 

 

3. Zagadka – Odpowiedz o czym jest ta zagadka? 

Chodź nie ma zamka ani kluczyka 

Często otwierasz ją i zamykasz. 

W swym wnętrzu wiele tajemnic mieści 

Wierszyków, bajek i opowieści.  

(książka) 

 

 

4. Słuchanie wiersza „Książka czeka” H. Łochockiej – porozmawiaj z rodzicami o 

treści wiersza. Czego możemy nauczyć się dzięki książką? Podaj przykłady na rysunku 

poniżej.  

https://www.youtube.com/watch?v=cXqwn4p3TMM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QR31RsqNiPo
https://www.youtube.com/watch?v=cXqwn4p3TMM


Czy masz w domu książki? Jaka jest twoją ulubioną? Kto czyta Ci najczęściej? Możesz 

zilustrować swoje odpowiedzi. 

 

5. Zabawa „kalambury” – Zadaniem rodzica jest odgadnięcie jaką jesteś postacią 

(możesz wykorzystać jakieś ubrania, akcesoria) np.: bocian, czarownica, Czerwony 

Kapturek, Kot w butach, rycerz, rozbójnik. Sam możesz wymyśleć jaką jesteś postacią. 

Możecie potem zamienić się rolami, decyzja należy do Was. 

 

6. Zabawa w skojarzenia – Dziecko odgaduje tytuł bajki lub baśni z ciągu przedmiotów 

charakterystycznych do danego utworu. 

 

Zestaw I: młynarczyk, zwierzę, ogon, wąsy, buty, spryt 

Zestaw II: siostrzyczka, brat, baba Jaga, chatka, piernik 

Zestaw III: macocha, złe siostry, dużo pracy, bal, książę, pantofelek 

Zestaw IV: miód, Krzyś, Prosiaczek, Królik 

Dziecko może stworzyć samo taki zestaw dla znanej sobie bajki lub baśni. 

 

7. Słuchanie krótkich fragmentów bajek czytanych przez rodzica. Zadaniem dziecka 

jest rozpoznać z jakiej bajki pochodzi dany fragment. 

 Zestaw I 



„ Żyła sobie raz samotna kobieta. Nie miała dzieci, a bardzo chciała mieć córeczkę. Pewnego 

dnia samotność dokuczyła jej tak mocno, że postanowiła udać się po pomoc do czarownicy. Ta 

dała jej zaczarowane ziarenko. Kiedy kobieta zasadziła je w doniczce, wyrósł z niego duży 

kwiat. Gdy rozchylił płatki, kobieta ujrzała w jego wnętrzu maleńką dziewczynkę. Miała cal 

wzrostu, więc dostała na imię...” 

                                                                                               „Calineczka" 

 

 Zestaw II 

    „Wtedy starsze łabędzie pochyliły przed nim głowy, a młody łabędź poczuł się zamieszany i 

ze wstydu schował głowę pod skrzydło. Czuł się naprawdę błogo, ale nie był dumny, ponieważ 

dobre serce nie jest ogarnięte pychą. Myślał o tym, ile musiał się nacierpieć, jak go 

prześladowano i wyszydzano zanim usłyszał, że jest najpiękniejszym z wszystkich pięknych 

ptaków, Słońce grzało mocno, a jego promienie pieściły smukłą szyję ptaka. W głębi serca 

łabędź pomyślał: „Nawet nie marzyłem o takim szczęściu, kiedy byłem jeszcze...” 

                                                                                         „Brzydkie Kaczątko" 

 

Zestaw III 

   „ Zziębnięte ręce skostniały jej prawie, nie ma siły utrzymać w nich paczki zapałek. A gdyby 

zapaliła jedną dla rozgrzania? Tylko jedną zapałkę. Na wspomnienie ciepła już nie ma siły 

oprzeć się pokusie. Jedna zapałka tylko. Wyjmuje ostrożnie, trzask... 

i płonie! Cóż za wesołe światło, jasne i ciepłe, ach jak grzeje w ręce! Cudowny płomyk! Wydało 

się jej nagle, że siedzi przed ciepłym, żelaznym piecem na świecących nóżkach, z mosiężnymi 

drzwiczkami. Ach, jak ciepło! Jak grzeje duży, jasny płomień, jak wesoło się pali! Wyciągnęła 

nóżki spod cienkiej sukienki, aby je ogrzać także, lecz w tej samej chwili - zapałka zgasła.” 

                                                                                       „Dziewczynka z zapałkami" 

 

8. Zabawa zręcznościowa „Kto złapie złotą rybkę?” – Należy przygotować papierowe 

ryby oraz wędkę z haczykiem z taśmą samoprzylepną. Zabawa polega na tym, że 

łowimy rybki za pomocą wędki z haczykiem na przemian. 

 

9. Wiersz A. Korcz „Teatr liczb” – dzieci przygotowują kartoniki z cyframi od 1 do 10, 

następnie przy odpowiedniej liczbie ilustrują jej nastrój lub zachowanie. 

Liczba jeden smutna była, bo jej dwa nie przytuliła. 

Liczba trzy się uśmiechała, bo ją cztery gilgotała. 

Liczba pięć się obraziła, bo ją sześć nie przeprosiła. 

Liczba siedem marudziła, bo ją osiem obudziła. 

Liczba dwa się głośno śmiała, bo się dziewięć wygłupiała. 



Liczba cztery wciąż milczała, bo ją pięć zagadywała. 

Liczba sześć się bardzo bała, bo się siedem gdzieś schowała. 

Liczba osiem się speszyła, bo ją jeden pochwaliła. 

Liczba dziewięć się zmartwiła, bo ją siedem obraziła. 

Liczba dziesięć na to wszystko rzekła głośno no i krótko. 

Liczby moje proszę was spektakl kończyć nadszedł czas. 

 

10. Zadania matematyczne 

Policz postacie i zaznacz odpowiednią cyfrę. 

 

 



 



 



 



Zadania z treścią, napisz działania: 

• Dwie kurki dziobią proso. 

Cztery gąski chodzą boso. 

Siedem kurek szuka piórek. 

Ile jest razem kurek? 

 

 

• Florek niesie: 

3 gruszki, 

2 poduszki, 

4 jabłka. 

Ile owoców niesie Florek? 

 

 

• Na zielonej łące 

Tańczyły 2 zające, 

4 im się przyglądały, 

A 2 wrony im krakały. 

Ile zajęcy było na łące? 

 

 

• Magda kupiła: 

2 ołówki, 

Kapusty 2 główki 

I 2 temperówki. 

Ile przyborów szkolnych kupiła Magda? 

 

 

 

Ćwiczenia w książkach: 

• Sześciolatki – karta pracy część 4 strona 23, książka „Czytam, piszę, liczę” 

strona 82 

• Pięciolatki – karta pracy część 4 strona 19 + dowolna strona w książce 

„Przygotowanie do czytania, pisania i liczenia” 

• Ćwiczenia poranne – dziecko wykonuje czynności zgodnie z treścią wierszyka 

Rączki robią klap, klap, klap 

Nóżki robią tup, tup, tup 

Tutaj swoją główkę mam 

A na brzuszku bam, bam, bam 

Buzia robi am, am, am 

Oczy patrzą tu i tam 

Tutaj uczy swoje mam  

I na nosie sobie gram 



• + wyjście na dwór – zadanie: uczymy się skakania na skakance



 


