
TYDZIEŃ XIV.  16 czerwiec 2020 r. (wtorek) 

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 tygodnia: „LATO” 

Temat dzisiejszego dnia to:  „BURZA” 

 

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


■   Zapraszam do ćwiczeń porannych, które zwiększą sprawność fizyczną dziecka 

i rozwiną 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. 

                         

 



■   Burza – zagadka.  

Zapraszam do wysłuchania zagadki Marcina Przewoźniaka. 

Burza  

Marcin Przewoźniak  

Co się dzieje tam u góry?  

Wielką wojnę toczą chmury?  

Wciąż na siebie nacierają  

I strzelają, i błyskają?  

Co się tam na górze dzieje?  

Że się nam na głowy leje?  

Od błyskawic niebo trzeszczy,  

A nam w butach chlupie deszczyk.  

Ciemne niebo dudni, świeci…  

Co się dzieje tam na górze?  

Wiedzą to na pewno dzieci:  

Oglądamy groźną…     (burzę). 

Po wysłuchaniu zagadki proszę, abyście nazwali dźwięki, które w niej opisano. 

Jak należy się zachować w czasie burzy? Proszę spróbujcie sformułować swoje 

przypuszczenia lub podzielcie się swoją wiedzą. Podsumowując:  

Podczas burzy:  

– należy unikać wysokich obiektów;  

– nie wolno przebywać w wodzie ani na odkrytym terenie,  

– nie wolno chować się pod drzewami;  

– należy unikać metalowych przedmiotów i nie przebywać w ich pobliżu;  

– nie wolno rozmawiać przez telefon komórkowy. 

 

■   „Co słyszysz?” – ćwiczenia słuchowe.  

https://www.youtube.com/watch?v=NaGvRVZ105A 

Proszę posłuchajcie nagrania i postarajcie się rozpoznać, co słyszycie oraz 

spróbujcie podać nazwy tych zjawisk. 

 

■   „Kapie, pada, leje” – szukanie wyrazów mówiących o tym, co robi deszcz: –

– kapie, 

– pada,  

– leje,  

https://www.youtube.com/watch?v=NaGvRVZ105A


– mży,  

– kropi,  

– siąpi.  

Kojarzenie dźwięków:  

– uderzenia palcami w bębenek – kapie, kropi,  

– przesuwanie palcami po bębenku – siąpi, mży,  

– uderzanie pałeczką – pada,  

– mocne uderzanie pałeczką – leje.  

Ilustrowanie rodzaju deszczu ciałem:  

– mżawka – pocieranie dłońmi o uda,  

– silniejszy deszcz – klepanie dłońmi w uda, 

 – ulewa – tupanie nogami. 

■   „Uwaga, burza!” – zabawa ruchowa.  

Do zabawy potrzebne będą obręcze hula-hoop.  

Osoby biorące udział w zabawie poruszają się po pokoju do dźwięków deszczu – 

szeleszczącej folii. Na dźwięk bębenka i hasło: „Burza!” każdy wchodzi do swojej 

obręczy. Dla kogo zabraknie obręczy schodzi na bok i szeleści folią podczas 

dalszej zabawy. 

 

■ „Skąd się bierze burza?” – eksperyment.  

Proponuje przeprowadzenie doświadczenia, do którego będą potrzebne: szklanka, 

blaszane denko (pokrywka puszki), balonik, kawałek wełnianej tkaniny.  

Instrukcja do przeprowadzenia eksperymentu: 

1. Na suchej szklance umieszczamy blaszane denko,  

2. Nadmuchujemy balonik,  

3. Pocieramy energicznie balonik wełnianą szmatką i kładziemy go na denku,  

4. Zbliżamy palec do brzegu blachy.  

Po zakończeniu eksperymentu postarajcie się odpowiedzieć na następujące 

pytania:  

Co zauważyliście? (przepływ prądu)  

Jak to wytłumaczyć? (W wyniku pocierania balonika wytworzyły się ładunki 

elektryczne – prąd, i przeskoczyła iskra, którą można porównać do małej 

błyskawicy).  

 



■   Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 39b. 

Zgodnie z poleceniem pomóżcie Adamowi przygotować się na letnią pogodę. 

Proszę poruszać się zgodnie z podanym kodem, a wtedy dowiesz się, co Adam 

zabierze na spacer. 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 

■   A dla chętnych dodatkowe kolorowanki. 

 

 

 



 
 


