
TYDZIEŃ XII.  04 czerwiec 2020 r. (czwartek) 

Szczęść Boże! 

 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej pracy. 

Modlimy sią za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny oraz ustanie pandemii.  

 

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię 

Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola 

Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.  

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj  

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy 

naszym winowajcom i nie wódź nas na 

pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.” 

Jezu, cichy i pokornego serca. 

Uczyń serca nasze, według serca Twego. 

 

Pamiętamy też o nabożeństwie Czerwcowym i śpiewamy  

Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

https://www.youtube.com/watch?v=h24FzkPFa_k 

 

Temat dzisiejszego dnia to:  „NASZE MARZENIA” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h24FzkPFa_k


■   Kontynuujemy nasz zestaw ćwiczeń porannych, który zwiększy sprawność 

fizyczną dziecka i rozwinie współpracę. 

1. „Taniec kolorów” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

Ktoś z dorosłych włącza muzykę i wypowiada nazwę koloru np.: żółty.  

Wtedy dziecko rozgląda się po pokoju, szuka przedmiotu koloru żółtego, bierze 

go do ręki i tańczy według własnego pomysłu, w rytm muzyki. Po dłuższej chwili 

osoba dorosła zmienia kolor, mówiąc np.: czerwony itd. 

2. „Malowanie” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych.  

Dziecko wciela się w rolę malarza.  Jeśli w domu są instrumenty muzyczne to 

przydałyby się trzy różne. Przy dźwiękach pierwszego dziecko wspina się na 

palce i pokazuje gestami, że maluje sufit. Gdy słyszy drugi, staje na całych 

stopach i udaje, że maluje ścianę. Przy trzecim kuca i odgrywa rolę, że maluje 

podłogę. Po zakończonej zabawie osoba dorosła w domu daje wyraźny sygnał  

o wyjściu z roli.  

3. „Malarz” – zabawa z elementami biegu.  

Dziecko jest malarzem, a pozostałe osoby w domu to farby. Gdy gra muzyka, 

„farby” biegają swobodnie po pokoju. Gdy muzyka ucichnie, malarz próbuje 

złapać którąś z nich. Złapana osoba staje się malarzem w następnej rundzie.  

4. „Malowanie oburącz” – ćwiczenie motoryki dużej.  

Dziecko w powietrzu rysuje dowolne obrazki, powtarzając słowa: 

„Gdy wspólnie pracują ręce, możesz napisać więcej”.  

5. „Marsz na piętach” – zabawa uspokajająca.  

Dziecko maszeruje na piętach po obwodzie koła w rytm muzyki.  

 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

                         



■     „Moja fantazja” – wysłuchanie nagrania piosenki i omówienie jej treści. 

https://www.youtube.com/watch?v=fJKRESz8ZhE      

Moja fantazja  

muz. Krzysztof Marzec, sł. Ewa Chotomska  

Ref.:  Bo fantazja, fantazja,  

          bo fantazja jest od tego,  

          aby bawić się, aby bawić się,  

          aby bawić się na całego.  

To szkiełko wszystko potrafi,  

na każde pytanie odpowie.  

Wystarczy wziąć je do ręki  

i wszystko będzie różowe.  

Wystarczy wziąć je do ręki,  

dosypać ziarnko fantazji  

i już za chwilę można  

dolecieć aż do gwiazdy.  

Ref.: Bo fantazja, fantazja...  

To szkiełko nigdy nie płacze,  

Zawsze jest w dobrym humorze.  

To szkiełko wszystko rozumie,  

Każdemu chętnie pomoże.  

Wystarczy wziąć je do ręki,  

Ziarnko fantazji dosypać  

i już za chwilę można  

z panem Kleksem w świat pomykać.  

Ref.: Bo fantazja, fantazja... 

Po wysłuchaniu piosenki spróbujcie odpowiedzieć na następujące pytania:  

Jakie było szkiełko z piosenki?  

Co sprawiło, że można było dolecieć aż do gwiazd?  

Jak inaczej możemy nazwać fantazję?  

Co to są marzenia? Czy wy macie jakieś marzenia?  

Czy wszystkie marzenia się spełniają?  

Czy marzenia są potrzebne?  

Wszyscy mamy marzenia, ale nie wszystkie mogą się spełnić. 

https://www.youtube.com/watch?v=fJKRESz8ZhE


■    „Taniec marzyciela” – zabawa ruchowa.  

Improwizacja ruchowa z wykorzystaniem kolorowych wstążek do utworu 

„Marzenie miłosne” - Franciszka Liszta. 

https://www.youtube.com/watch?v=H0kCVZV6qRM 

 

■    „Pociąg marzeń” – przygotowanie gazetki.  

Z czasopism, gazet, kolorowanek proszę powycinajcie obrazki przedstawiające 

różne sprzęty i przedmioty do zabawy np. piłki, drabinki, skakanki i naklejcie na 

kartki w formacie A4. Możecie dorysować niektóre elementy lub ramki, 

komponować obraz techniką kolażu. Taką pracę plastyczną w formie gazetki 

można powiesić w widocznym miejscu.   

■    „Po drugiej stronie” – zabawa ruchowo-twórcza inicjowana opowiadaniem. 

Osoba dorosła mówi:  

Po założeniu różowych okularów wybierzemy się do wymarzonego świata, 

znajdującego się po drugiej stronie tęczy. Każdy, kto chce wejść do bajkowej 

krainy, musi przejść przez bramę. Aby to zrobić, trzeba wymyślić jakieś ciekawe 

ruchy. Popatrzcie, jak tu pięknie i kolorowo. Rozejrzyjcie się dookoła,  

a zobaczycie nad sobą różnobarwne motyle. Motylki siadają wam na ramionach, 

dalej, zdmuchnijcie je delikatnie. Teraz sami zamieńcie się w motylki i latajcie od 

kwiatka do kwiatka. Jakim zwierzątkiem chcecie się jeszcze stać? (naśladowanie 

ruchów wykonywanych przez wymyślone zwierzęta). Ojej, zrobiło się późno, 

musimy wracać. Wymyślcie ruchy, które pozwolą wam ponownie przekroczyć 

bramę i wrócić do naszego świata.  

Osoba opowiadająca wyraźnie zaznacza zakończenie zabawy i wyjście z roli. 

 

■   „Na Wyspę Marzeń zabiorę…” – ćwiczenie pamięci.  

Osoby biorące udział w zabawie siedzą w kole. Osoba dorosła mówi:  

„Na Wyspę Marzeń zabiorę…” 

Pierwsza osoba kończy zdanie nazwą przedmiotu. Kolejna osoba powtarza nazwę 

podaną przez pierwszą osobę i dodaje swoją itd. Zabawa trwa do czasu, aż ktoś 

się pomyli.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=H0kCVZV6qRM


■   „Skarby z Wyspy Marzeń” – zabawa sensoryczna. 

Osoba dorosła przygotowuje pudełko z wyciętym otworem. Wkłada do niego 

różne przedmioty. Osoby biorące udział w zabawie rozpoznają przedmiot jedynie 

po dotyku. Podają jego nazwę, dzielą ją na sylaby i próbują wymyślić do niej rym. 

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 32a. 

Proszę o przeczytanie wyrazów i obejrzenie obrazków. Który wyraz rymuje się  

z nazwą tego, co widać na obrazku? Proszę o podkreślenie tego wyrazu. 

Zgodnie z drugim poleceniem na tej stronie, należy dorysować drugą połowę 

motyla. Proszę być uważnym i liczyć dokładnie kratki po lewej i prawej stronie. 

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 32b. 

Popatrzcie proszę co przedstawia ten rysunek? Czy takie stwory istnieją 

naprawdę, czy tylko w naszej wyobraźni? Proszę o narysowanie ołówkiem 

stworka po śladzie zgodnie z kierunkiem strzałek. Następnie pokolorować 

obrazek, nadać imię stworkowi i wpisać litery imienia w pola na dole, pod 

stworkiem.  

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 ■   A dla chętnych karty pracy. Rysuj po śladzie obrazek i szlaczek.  

      Pokoloruj obrazek.  

 



Połącz kropki w odpowiedniej kolejności i pokoloruj obrazek. 

 



Połącz liniami kolejno wszystkie kropki, dokończ rysunek i pokoloruj go. 

 



 

 

 


