
TYDZIEŃ X.  20 maj 2020 r. (środa) 

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: „OSWAJAMY SIĘ Z CIEMNOŚCIĄ”. 

 

■   Dla dobrej kondycji proponuję dobrze już nam znane ćwiczenia poranne, 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 

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


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

następne zawołanie.: „Kotki na spacer”.  

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. 

 

■    „Poruszamy się jak…” – ruchowa zabawa dramowa.  

Wszyscy domownicy chodzą swobodnie po pokoju. Jedna osoba dorosła uderza 

np.: w bębenek i wydaje kolejne instrukcje:  

„Chodzimy jak ludzie zmęczeni”,  

„Chodzimy jak ludzie smutni”,  

„Chodzimy jak ludzie weseli”,  

„Chodzimy jak ludzie zdenerwowani” itp. 

                                                         

■  „Czarna jama” – słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści.  

Zapraszam do wysłuchania utworu. Proszę zwróćcie szczególną uwagę   

i zastanówcie się, kto jest bohaterem utworu – chłopiec czy dziewczynka?  

Czego boi się bohater wiersza? Co to jest „lęk”? Czym jest „czarna jama”  

z wiersza?  



Czarna jama  

Joanna Papuzińska  

Nie wie tata ani mama,  

że jest w domu czarna jama…  

Czarna, czarna, czarna dziura  

bardzo straszna i ponura.  

Gdy w pokoju jestem sam  

lub gdy w nocy się obudzę,  

to się boję spojrzeć tam.  

Tam jest chyba mokro, ślisko,  

jakby przeszło ślimaczysko…  

Musi żyć tam wstrętne zwierzę,  

co ma skołtunione pierze,  

i do łóżka mi się wepchnie!  

To jest gęba rozdziawiona,  

wilczym zębem obrębiona,  

coś w niej skrzeknie, chrypnie, wrzaśnie  

i ta gęba się zatrzaśnie…  

Ła!  

Ojej, tato, ojej, mamo,  

uratujcie mnie przed jamą!  

Nie zamykaj, mamo, drzwi,  

bo jest bardzo straszno mi.   

A w dodatku  

w tamtej jamie  

coś tak jakby mruga na mnie,  

że mam przyjść…  

Może tkwi tam mała bieda,  

która rady sobie nie da?  

Którą trzeba poratować?  

Może leżą skarby skrzacie?  

Więc podczołgam się jak kot.  

Ja – odważny, ja – zuchwalec  

wetknę w jamę jeden palec.  

I wetknąłem aż po gardło,  

ale nic mnie nie pożarło.  

Więc za palcem wlazłem cały.  



Wlazłem cały!  

No i już.  

Jaki tu mięciutki kurz.  

Chyba będę miał tu dom.  

Chyba to jest pyszna nora,  

nie za duża, lecz dość spora.  

Latareczkę małą mam.  

Nie ma  

w domu  

żadnych jam!  

Po uważnym wysłuchaniu wiersza spróbujcie odpowiedzieć na następujące 

pytania: Czy narratorem wiersza jest chłopiec, czy dziewczynka? Po czym to 

poznaliście? Czego boi się bohater wiersza? Co to jest „lęk”? Czy to dobrze,  

czy źle się bać? Jakie są sposoby poradzenia sobie z lękiem przed nieznanym? 

Czym jest „czarna jama” z opowiadania? Dlaczego ciemność budzi w nas lęk? 

 

■      „Co widzisz w ciemności?” – Spróbujcie schować głowę pod kocem lub pod 

innym materiałem i doświadczyć ciemności. Nie bójcie się tej zabawy i niczego 

się nie obawiajcie. Ale jeśli ktoś nie ma ochoty to może nie skorzystać z tej 

propozycji. Po zabawie podzielcie się wrażeniami na temat tego, co widzieliście 

w ciemności. 

 

■    „Budujemy czarną jamę” – przestrzenna praca plastyczna. Zadaniem dziecka 

jest wykonanie „czarnej jamy”, w której następnie schowa swoje lęki i obawy. 

Jama powinna być wykonana z gazet i mieć przestrzenną formę. Musi być na tyle 

duża, żeby mogło się w niej schować dziecko. Dziecko powinno mieć do 

dyspozycji dużą liczbę gazet, taśmę klejącą przezroczystą i papierową, nożyczki, 

klej. Dobrze byłoby zbudować jamę na jakiejś konstrukcji, np. na krześle, budowli 

z klocków. Wszyscy domownicy może powinni podjąć decyzję co do techniki  

i podziału ról podczas zabawy. Po skończonej pracy dziecko wchodzi do „czarnej 

jamy” i symbolicznie zostawia w niej swoje lęki. 

 

■     „Wędrujemy do czarnej jamy” – wszyscy domownicy ustawiają się w parach 

jedno za drugim (wersja łatwiejsza) lub naprzeciwko (wersja trudniejsza) – można 

modyfikować w zależności od indywidualnych umiejętności. Wszyscy stoją 

parami naprzeciwko „czarnej jamy” zbudowanej w poprzedniej zabawie.  



Jedno osoba z pary szepcze instrukcje do ucha drugiej osoby z pary, która ma 

dotrzeć do czarnej jamy. Następnie osoby w parach zamieniają się rolami.  

Zabawa może być przeprowadzona z wykorzystaniem słownictwa w języku 

angielskim np.”:  

w prawo – to the right,  

w lewo – to the left,  

do przodu – straight ahead,  

do tyłu – go back 

 

■ „Nasze uczucia” – samodzielna praca z „Księgą zabaw z literami” KZ s.  

72–73.  Czytanie prostych wyrazów, oglądanie ilustracji, zabawa czerwoną folią. 

 

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 22a. 

Zgodnie z pierwszym poleceniem na tej stronie, pomyślcie co może się ukrywać 

pod łóżkiem w ciemnym pokoju? Proszę połączcie kropki od 1 do 10.  

Proszę narysujcie obrazek po śladzie. 

W drugim poleceniu na tej samej stronie mamy narysować wzór zgodnie  

z instrukcją a następnie dokończyć go samodzielnie. Zaczynamy od czerwonej 

kropki i rysujemy ołówkiem.  

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 28a.  

W kącik grafomotorycznym w pierwszym poleceniu mamy pisanie ołówkiem po 

śladzie wyrazów. Takie same wyrazy proszę otoczyć pętlami w jednym kolorze.  

W drugim poleceniu na tej samej stronie proszę napisać po śladzie wyrazy 

wyrażające emocje: na zielono te, które kojarzą się z czymś przyjemnym, 

na czerwono te, które kojarzą się z czymś nieprzyjemnym. 

W trzecim poleceniu proszę połączyć liniami wyrazy z właściwymi symbolami 

emocji. 

 

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! 

mailto:anna.raszewskaa@gmail.com


■    A dla chętnych dodatkowe karty pracy i kolorowanki. 

      Ćwiczenie na spostrzegawczość. 

 



 

 

 

  



 

 

 



 



 


