
TYDZIEŃ XI.  29 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:  „PIKNIK RODZINNY” 

 

 

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


■   Zaczynamy od zestawu ćwiczeń porannych, który zwiększy sprawność 

fizyczną dziecka i rozwinie współpracę. 

1. „Podaj woreczek” – zabawa w parach. Dziecko z osobą drugą stoją w parach, 

tyłem do siebie, dotykając się plecami, pośladkami i nogami. Nogi w lekkim 

rozkroku, stopy mocno przylegają do podłogi. Jedna osoba z pary trzyma w ręku 

woreczek gimnastyczny. Na sygnał: „Hop” przekazują sobie woreczek, 

wykonując skręt tułowia raz w lewą, raz w prawą stronę. Należy zwrócić uwagę, 

by pary starały się nie odrywać stóp od podłoża oraz nie odsuwały się od siebie. 

Zabawa może być prowadzona w różnym tempie.   

2. „Miesiące w roku” – dziecko wysuwa jedną nogę do przodu z podskokiem, 

następnie zamienia nogi. Podczas przeskakiwania z nogi na nogę wymawia 

kolejno nazwy miesięcy. Zabawa może być prowadzona w różnym tempie.  

3. „Rulony” – dziecko otrzymuje stronę z gazety lub dużą chustę. Leży na 

brzuchu, dłonie trzyma na gazecie/chuście. Na hasło: „Zwijamy rulony” podnosi 

ramiona, łokcie i dłonie i stara się zwinąć gazetę/chustę w rulon. Ćwiczenie 

powtarzamy 4–5 razy.  

4. „Sufit – podłoga” – dziecko maszeruje po pokoju w rytm dźwięków 

wystukiwanych przez osobę grającą np.: na bębenku. Podnosi wysoko kolana.  

Na hasło: ”Sufit” staje na palcach i podnosi ręce. Na hasło: „Podłoga” kładzie się 

na brzuchu.  

 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

                



■   „Jedziemy z rodzicami na wycieczkę” – rozpoznawanie głosek w słowach.  

Przy tej zabawie potrzebny będzie plecak, do którego włożymy przedmioty 

potrzebne na wycieczce.  

 
 

Każda osoba może zabrać tylko jedną rzecz i to taką, której nazwa rozpoczyna się 

pierwszą literą jego imienia. Musi też powiedzieć, dlaczego wybrało taki, a nie 

inny przedmiot.  

Np. Basia powie: „Zabieram na wycieczkę bułkę, bo mogę zgłodnieć”; 

Krzyś: „Zabieram klocki, żeby się nie nudzić w razie deszczu”.  

Po zakończeniu własnej wypowiedzi osoba podaje plecak osobie po swojej lewej 

stronie. Zabawę może rozpocząć ktoś z dorosłych. 

 

■   „Piknik z rodziną” – wypowiedzi na dany temat.  

Proszę popatrzeć na zdjęcie rodziny na pikniku.  

 
 



Co przedstawia zdjęcie? 

Do czego służą przedstawione na nim elementy?  

Porozmawiajcie o tym, co warto zabrać na piknik, korzystając z własnych 

doświadczeń. Dobrze by było gdybyście zwrócili uwagę na zasady 

bezpieczeństwa podczas pikniku – pilnowanie się rodziny, jedzenie i picie tylko 

produktów polecanych przez rodzinę, zrywanie owoców tylko za zgodą rodziców, 

zachowanie bezpiecznej odległości podczas kontaktu ze zwierzętami, używanie 

kremu z filtrem, noszenie nakrycia głowy. 

 

■   „Co mam w koszu?” – zabawa sensoryczna.  

Do tej zabawy będą potrzebne przedmioty i produkty znajdujące się w koszu, 

które można zabrać na piknik, np. jabłko, gruszkę, kubek, papierowe talerzyki. 

Zadaniem dziecka jest rozpoznanie ich za pomocą dotyku i opowiedzenie innym 

osobom, jakie cechy ma dany przedmiot. Zabawę można również poprowadzić  

z wykorzystaniem słownictwa języka angielskiego, np.: 

miękki – soft,  

twardy – hard,  

długi – long,  

krótki – short,  

duży – big,  

mały – little itp. 

 

■   „Przygody na pikniku” – zabawa matematyczna.  

Czy posiadacie w domu nakrętki po napojach?  

 

Możemy je wykorzystać jako liczmany  do naszej zabawy matematycznej.  



Posłuchajcie zadania: 

„Na piknik zabrałam 3 jabłka. Moja koleżanka przyniosła jeszcze 2 jabłka.  

Ile mamy razem jabłek?” 

Proszę ułożyć nakrętki zgodnie z treścią zadania (dodawanie i odejmowanie 

w zakresie 10). 

 

■    „Letni piknik” – zabawa dydaktyczna.  

Rozkładamy na podłodze koc. Na nim kładziemy kosz piknikowy, a obok niego 

na jednorazowych talerzykach różne skarby wiosenno-letnie: owoce, zioła, trawę, 

gałązki, patyczki, sztuczne owady (biedronki, mrówki) itp.  

Zapraszam do stworzenia z nich na swoich talerzykach różnych obrazów  

i kompozycji. Ważna jest pomysłowość i kreatywność wszystkich. 

 

■  „Nasze ulubione piosenki” – przypomnienie słów poznanych piosenek. 

Piosenki można wykorzystać podczas zabaw muzyczno-ruchowych na pikniku 

rodzinnym. 

 

■   „Pamiątka z pikniku” – zabawa badawcza.  

Jeśli posiadacie w domu masę solną, to możemy ją wykorzystać do naszej 

zabawy. Grubą warstwą masy solnej pokrywamy jednorazowe talerzyki. 

Odciskamy w niej różne skarby, i sprawdzamy, jakie powstają wzory.  

Osoby w parach porównują kształt i wielkość odcisków. Następnie tworzą 

kompozycję z masy solnej i materiałów z zabawy „Letni piknik”. Na koniec 

pozostawiamy prace do wyschnięcia. 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 

■    A dla chętnych dodatkowe karty pracy i kolorowanki. 

 

  



 

 

 

 

Policz. Odpowiedzi wpisz w kółka. 



 

          Czyje ubranie wisi na wieszaku? 

       



 

      Wóz strażacki pędzi z pomocą do płonącego domu. 

      Pomóż znaleźć mu drogę. 



                Pokoloruj kolorowankę. 

 

 

 

 



 


