
Dzień 3 – 20.05.2020 r. 

NIBY INNI A JEDNAK TACY SAMI– „Chociaż się różnimy 

wesoło się bawimy” 

Drodzy Rodzice oto propozycja zabaw i ćwiczeń na środę 20.05.2020 r. 

Życzymy miłej zabawy. 

 

I. Zabawa na powitanie Witanie się różnymi częściami ciała..  

Dzieci poruszajcie  się podskokami po pokoju w rytmie wystukiwanym na dowolnym 

dostępnym instrumencie, lub przy dźwiękach skocznej melodii. Pauza jest sygnałem do 

zatrzymania się. Wykonujcie następujące polecenia:  

− Powitajcie rękami czoło.  

− Powitajcie rękami brzuch.  

− Powitajcie rękami łydki.  

− Powitajcie rękami stopy (łokcie, uda, plecy, uszy itd.).  

Po wykonaniu zadania dzieci kontynuują swobodne podskoki. 

  

II. Wykonajcie ćwiczenie Karty pracy, cz. 4, s. 56–57.  

Popatrz na obrazek. Opowiedz co się na nim dzieje. Odszukaj na dużym obrazku przedmioty, 

oraz rośliny umieszczone na dole karty. 

 

III.  Posłuchaj wiersza pt. „Mój przyjaciel”(A. Frączek) 

Mój przyjaciel daję słowo, 

Jest osobą wyjątkową! 

 

Umie robić zamki z piasku, 

Po podwórku biega w kasku 

I dla innych się naraża 

jak policjant albo strażak 

 

Czasem bywa też piratem, 

Co na statku ma armatę, 

Raz rycerską nosi zbroję, 

Innym razem jest kowbojem. 

 

Kiedy się spotkamy w parku, 

To podzieli się koparką 

I pożyczy mi łopatkę 

Lub wiaderko w żółtą kratkę. 

 

Bardzo lubi mleczne krówki 

I czerwone ciężarówki, 

Piłkę nożną kopie w błocie, 

Z kotem ściga się po płocie. 



 

A w kieszonce od spódniczki 

Trzyma procę i kamyczki. 

Mój przyjaciel daję słowo 

Jest dziewczynką wyjątkową! 

 

Rozmowa nt. treści wiersza. 

 

-  Jakie cechy posiada przyjaciel z wiersza, jaki jest? (ma dużą wyobraźnię, pomysłowy, 

odważny, wymyśla różne zabawy, jest chętny do zabawy, potrafi się dzielić zabawkami, lubi 

słodycze. 

-  Co jest zaskakujące w wierszu? – wydawałoby się, że mowa o jakimś chłopcu, a okazało 

się, że chodzi o dziewczynkę – nie zawsze chłopcy bawią się tyko samochodami, a 

dziewczynki lalkami, dzielenie się spostrzeżeniami 

 

IV. „Jakie to słowo”? 

 – zagadki słuchowe – dzieci dopowiadają właściwy zwrot grzecznościowy 

 

Wietrzyk porwał mój kapelusz, biegnę za nim, już go chwytam 

ale wiatr go porwał znowu i kapelusz dalej zmyka... 

Pobiegł Tomek co sił w nogach,z wiatrem wcale nie był w zmowie, 

Zręcznie złapał mój kapelusz, już go niesie. Co mu powiem? Dziękuję 

 

Bartek w biegu trącił Gosię bo chciał bardzo złapać Krzysia. 

Gosia była obrażona na Bartka i na Krzysia. 

Bartek jednak się zatrzymał – Nie płacz Gosiu, wina nasza, 

Ja za Krzysia i za siebie bardzo, bardzo cię... przepraszam 

 

Obiad dziś jest bardzo smaczny, bo jem ulubiony groszek 

Mam ochotę zjeść go więcej, więc do mamy mówię... proszę 

 

Ser kupuję, świeże bułki, proszę panią ekspedientkę o dwie śmietankowe rurki, pani cienki 

papier bierze, pyszne rurki już pakuje, pięknie pachną tak jak lubię, pani mówię więc .... 

Dziękuję 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. „Jesteśmy niepowtarzalni” –  

Każdy z nas posiada linie papilarne. Nikt na świecie nie ma takich samych linii (o tym samym 

wzorze), co czyni nas wyjątkowymi, odmiennymi- tylko my takie mamy, nikt więcej. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


