
Czwartek 25.03.2021 

Rachunki Pani Wiosny. 

Witam wszystkie Smerfy i Rodziców ☺ 

•   Na początek zapraszam do wspólnej gimnastyki.                                                                                   

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E&ab_channel=BrunoiKotek-       

• Zabawa dydaktyczna w oparciu o wiersz „Kwiatki Kasi”. Wdrażanie do uważnego słuchania. 

Posługiwanie się nazwami liczebników porządkowych . Ćwiczenie pamięci. 

 

Kasia Kwiatki raz wąchała 

A psik! (trzy wdechy nosem przed okrzykiem A psik!) 

A wąchając tak śpiewała: 

Tulipan to pierwszy kwiatek. 

Drugi kwiatek to jest bratek. 

Żonkil, to już trzeci kwiatek, 

A stokrotka- czwarty kwiatek. 

Hokus pokus! Policz sam! 

Ile kwiatków razem mam? 

 

 

                    
 

 

-Ile kwiatków wąchała Kasia? 

-Jak nazywa się pierwszy kwiatek? 

-Który z kolei jest bratek ? 

-Który z kolei jast żółty kwiatek? Jak się nazywa? 

-Który kwiatek jest czwarty? 

• A teraz troszkę się poruszamy. Zabawa ruchowa ,, Łapiemy kolory’’.  

Dziecko maszeruje po pokoju, podskakuje lub biega w rytm dowolnej muzyki. W pewnym momencie 

rodzic podaje nazwę jakiegoś koloru np. żółty. Wówczas dziecko musi odszukać podany kolor w 

pokoju i dotknąć rzeczy w tym kolorze. 

• Kolejne zadanie od Pani Wiosny. Nazwij i policz zwierzęta znajdujące się w poszczególnych polach. 

Prowadź linię od pola, gdzie jest ich najmniej, do tego, gdzie jest ich najwięcej. 

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E&ab_channel=BrunoiKotek-


 

   

• Zabawa ,, Dyktando ruchowe’’- dzieci chodzą po pokoju zgodnie z poleceniami rodzica np. idziemy 2 kroki za 

lewą ręką, idziemy 3 kroki do przodu, idziemy 1 krok do tyłu, idziemy 3 kroki do przodu , idziemy trzy kroki w 

bok itd. 

 

• Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny: ,, Zgaduj- zgadula’’. 

Rodzic prezentuje zaproponowane przeze mnie obrazki i punkty w postaci guzików, zakrętek itp. Podaje 

pierwszą sylabę wyrazu, dziecko poszukuje obrazek, którego nazwa zaczyna się podaną sylabą. Kiedy dziecko 

prawidłowo i szybko poda wyraz, otrzymuje punkt – guzik. Na zakończenie zabawy liczymy punkty. 

             



 

                       

• Dla wytrwałych jeszcze mała gimnastyka – „Domowy tor przeszkód”. Obejrzyj poniżej proponowany 

filmik i baw się dobrze. Do zabawy zaproś rodzeństwo lub rodziców. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xx03qQvzbHs&ab_channel=Kids%26Sport 

 

• Propozycje dla chętnych dzieci: 

- Odszukaj 6 różnic między obrazkami. 

 
- Połącz owady z ich cieniami.                                       –Dopasuj brakujące części obrazka. 

               
 

       Wesołej zabawy. Powodzenia  Pozdrawiam. Pani Krysia ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=xx03qQvzbHs&ab_channel=Kids%26Sport

