
TYDZIEŃ X.  22 maj 2020 r. (piątek) 

Szczęść Boże! 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej pracy. 

Modlimy sią za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny 

 oraz ustanie pandemii.  

 

 

„Zdrowaś Maryjo łaski pełna,  

Pan z Tobą.  

Błogosławionaś Ty między 

niewiastami  

i błogosławiony owoc żywota 

Twojego, Jezus. 

Święta Maryjo, Matko Boża,  

módl się za nami grzesznymi,  

teraz i w godzinę śmierci naszej.  

Amen.” 

O Maryjo bez grzechu poczęta,  

módl się za nami,  

którzy się do Ciebie uciekamy. 

 

 

Pamiętamy też o nabożeństwie Majowym i śpiewamy  

Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. 

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA 

Temat dzisiejszego dnia to: „MUZYCZNE OPOWIEŚCI”. 

■   Dla zachowania dobrej kondycji realizujemy znany zestaw ćwiczeń 

porannych, które zwiększą sprawność fizyczną dziecka, ćwiczenie koordynacji 

ruchowej oraz rozwijanie współpracy. 

1. „Koty na parapecie” – dziecko chodzi na czworaka (na kolanach i dłoniach) po 

pokoju, rozglądając się uważnie. Na hasło osoby dorosłej.: „Kotki na 

parapecie” zwijają się w kłębek i leżą nieruchomo aż do momentu, gdy usłyszą 

następne zawołanie.: „Kotki na spacer”.  

https://www.youtube.com/watch?v=9FXrcJzhdTA


2. „Ruchomy dywan” – dziecko leży na dywanie z rękoma blisko ciała. Na hasło 

osoby dorosłej, dziecko przetacza się w jedną stronę w taki sposób, by nie 

wpaść na jakiś mebel. Kiedy doturla się do ściany, próbuje przetoczyć się  

w drugą stronę.  

3. „Tydzień” – dziecko stoi na dywanie, nogi są złączone. Zadaniem dziecka jest 

przeskakiwanie do przodu i do tyłu z jednoczesnym wymawianiem nazw dni 

tygodnia.  

4. „Wahadło” – dzieci stoi na dywanie, nogi w lekkim rozkroku, ręce na biodrach. 

Przenosi ciężar ciała z jednej nogi na drugą, huśtając się jak wahadło.  

5. „Głaz” – dziecko siedzi z innymi domownikami w kole w siadzie skrzyżnym. 

Ręce wyprostowane w łokciach trzyma nad głową. Zadaniem dziecka jest jak 

najwolniejsze przeniesienie wyobrażonego ciężkiego głazu trzymanego  

w rękach na głowę. Kiedy to nastąpi – w podobny sposób ma unieść 

wyobrażony głaz aż do wyprostowania łokci. Przypominam, by dziecko 

nabierało powietrza nosem, a wypuszczało je ustami. 

 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

 

■   Praca z „Księgą zabaw z literami” (KZ) w domu – oglądanie ilustracji.    

 

■   „Comedians galop” zapraszam do wysłuchania utworu.  

Zachęcam, aby zamknąć oczy i wyobrazić sobie, jakie wydarzenia i emocje 

wyraża muzyka.  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Comedians+galop  

Po wysłuchaniu utworu opowiedzcie krótko o swoich uczuciach.  

 

■   „Lustra” – dziecko dobiera się w parę z inną osobą i razem ustalają,  

która z osób jest „lustrem”. Zadaniem „lustra” jest jak najdokładniejsze 

odtworzenie ruchów i mimiki osoby, która się w nim odbija. Ktoś z dorosłych 

może określać i mierzyć czas zabawy, np. klepsydrą lub minutnikiem widocznymi 

dla wszystkich. Po upływie tego czasu następuje zamiana ról. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Comedians+galop


 ■ „Ilustrujemy ruchem” – zabawa muzyczno-ruchowa do utworu  

Piotra Czajkowskiego, „Walc kwiatów”.  

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc  

Jeśli posiadamy w domu białą wstążkę lub pasek białej bibuły proszę 

wykorzystajmy do tańca. Podczas słuchania utworu poruszamy się po pokoju, 

ilustrując ruchem i gestem dźwięki muzyki.  

 

■   „Przesyłanie misia” – zabawa integracyjna. Wszyscy domownicy siedzą  

w kole, ich zadaniem jest przekazywanie sobie maskotki np. misia, bez użycia 

rąk, np.: pod pachą.  

Kiedy miś trafi do ostatniej osoby 

odpowiedzcie na następujące pytania:  

Jak waszym zdaniem czuł się miś? 

Spróbujcie nazwać te emocje, np.  

„Miś bał się, że spadnie”,  

„Było mu niewygodnie”,  

„Coś mogło go zaboleć”,  

„Było mu przyjemnie”.  

Rozmowa ma uświadomić, że różne osoby 

w tych samych sytuacjach mogą doświa-

dczać odmiennych stanów emocjonalnych,  

                                                           nie zawsze są one przyjemne.   

  

■   „Uczucia w palcach” – gra planszowa w parach z wykorzystaniem W51.   

Przypomnijmy sobie nazwy palców jednej dłoni: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GC7PycSBILc


Możemy jednocześnie podać nazwy w języku angielskim: 

kciuk – thumb,  

palec wskazujący – index finger,  

palec środkowy – middle finger,  

palec serdeczny – ring finger,  

palec mały - little finger 

Proszę przeliczcie palce za pomocą liczebników głównych i porządkowych, 

licząc od kciuka: 

pierwszy – first,  

drugi – second,  

trzeci – third,  

czwarty – fourth,  

piąty – fifth 

Dziecko może mieć na paznokciach jednej ręki napisane cyfry 1–5, zaczynając 

numerowanie od kciuka. Następnie dziecko wypychają kostki z W51 i skleja je. 

Wybiera jeden zestaw. Dziecko gra w parze z drugą osobą, rzucając jednocześnie 

dwiema kostkami – z cyframi 1–5 i symbolami emocji. Zadaniem dziecka jest za 

pomocą ruchów dłoni pokazać emocje widoczne na kostce i spróbować 

opowiedzieć o ich przyczynie, korzystając z liczebników porządkowych, np.: 

„Dłoń jest smutna (gest), bo pierwszy palec został przycięty w szufladzie”.  

Kiedy  historia emocji jednego palca zostanie opowiedziana – dziecko ściera cyfrę 

z odpowiedniego paznokcia lub zapisuje ją na kartce. Gra będzie skończona, jeśli 

zostanie opowiedziana historia uczuć wszystkich palców swojej jednej dłoni. 

 

■   „Jak to wygląda?” – rozwijanie umiejętności wyrażania środkami 

plastycznymi treści utworu, tj. tworzenie ilustracji do utworu: „Comedians 

galop”, Dmitrija Kabalevskiego, rozwijanie wrażliwości muzycznej.  

 

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 23b. 

Proszę o przeczytanie zdań. Jak się czujesz w tych sytuacjach? Napisz po śladzie 

właściwe wyrazy. Na koniec wyrazu dopisz literę „a” jeśli jesteś dziewczynką, 

lub „y” jeśli jesteś chłopcem. 

 

 



Przypominam o KONKURSIE  - Setne urodziny Jana Pawła II, 18 maja 2020. 

Temat: TORT dla Jana Pawła II. 

Zdjęcia należy przesyłać do 22 maja na adres mailowy: 

anna.raszewskaa@gmail.com 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 

■    A dla chętnych dodatkowe karty pracy i kolorowanki. 

       Dokończ rysowanie po śladzie i pokoloruj tulipana. 

 

mailto:anna.raszewskaa@gmail.com


 



 



 


