
Temat: Dziwni goście 

 
1. Karty pracy, cz. 4, s. 56–57.  

Patrzenie na obrazek. Opowiadanie, co się na nim dzieje. Odszukiwanie na dużym 

obrazku przedmiotów, roślin umieszczonych na dole kart. 

 

2. Ćwiczenia dotyczące emocji.  

Obrazki przedstawiające buzie z emocjami: złością, radością, smutkiem, strachem. 

Rodzic wskazuje obrazki buziek, dzieci nazywają je, sylabują, głoskują (6-latki) i mówią 

w jakiej sytuacji są źli, radośni, smutni … 

 

3. Ćwiczenia wyczucia ciała i przestrzeni – Wiatraczki.  

Dzieci obracają się wokół własnej osi z rozłożonymi w bok rękami, w jedną i w drugą 

stronę.  

 

4.  Ćwiczenia rąk i nóg – Spacer raków.  

Dzieci poruszają się tyłem, w siadzie podpartym, w różnych kierunkach.  

 

5.  Podskoki – Skaczące piłeczki.  

Dzieci podskakują nisko – przy szybkich uderzeniach w tamburyn (lub w dłonie) 

wysoko – przy wolnych uderzeniach. 

 

6. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych – Myjemy się po zabawie.  

Dzieci naśladują mycie poszczególnych części ciała: ręce, nogi, plecy, głowę. 

 

7. Wykonanie obrazka dla przyjaciela.   

• Wypowiedzi dzieci na temat: Kogo nazywamy przyjacielem?  

Kartonowe serce, mazak.  

Dzieci podają cechy przyjaciela, które rodzic zapisuje na kartonowym sercu. Potem 

umieszcza je na dywanie. 

 Np.: dba o nas, jest pomocny, opiekuńczy, rozbawia nas, czujemy się przy nim 

bezpiecznie…  

• Bezgłośne wymawianie imion swoich przyjaciół. Dzieci, stojąc przed rodzicem 

wymawiają kolejno imiona swoich przyjaciół, nie wydając głosu, a poruszając tylko 

wargami.  Rodzic ma zadanie odgadnąć jakie to imię.  

• Zapoznanie ze sposobem wykonania prac (według Igora Buszkowskiego).  



Dla dziecka: podstawa pudełka po czekoladkach, brystol, szary papier, kolorowy 

papier, nożyczki, klej. Ramą obrazka jest podstawa pudełka po czekoladkach. W jej 

wnętrzu dzieci tworzą dowolną kompozycję, np. góry, jezioro, las, łąkę, miasto… Aby 

kompozycja była wypukła, część papierów potrzebnych do wykonania pracy dzieci 

mogą pognieść.   

• Wykonanie prac przez dzieci (mile widziane zdjęcia ☺) 

• Wręczenie prac swoim przyjaciołom.   

• Porządkowanie miejsc pracy. 

 

8. Karta pracy, cz. 4, s. 58. 

Opowiadanie o tym, jak Olek i Ada obchodzili Dzień Dziecka. Układanie zdań o 

każdym obrazku. Pisanie samodzielnie lub przez rodziców imienia dziecka.  

Ozdabianie pola z imieniem. 

 

9. Taniec do piosenki Słuchanie piosenki Śpiewające Brzdące - Jesteśmy dziećmi  

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ&fbclid=IwAR1LEhppK93V1hgYK

AU-EAIYIRdUeXthm4HG9WFIdY1Ydn4cjhUMKypFn4c 
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