
Piątek - 14.01.2022. 

Temat: Święto  Babci i Dziadka 

1. Na początek dnia, zapraszam do porannej gimnastyki: 

Zestaw ćwiczeń porannych „Rodzinna gimnastyka” 

„Stop” – zabawa orientacyjno – porządkowa: dzieci biegają swobodnie po 

sali.       Na hasło: Stop! – stają nieruchomo w miejscu. Zabawę powtarzamy 

kilka razy.        Za każdym razem dzieci starają się przyjąć inną pozycję. 

„Dorośli i dzieci” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych: dzieci maszerują 

swobodnie po sali. Na hasło: Dorośli! wspinają się na palce, wyciągając         

w górę ręce. Na hasło: Dzieci! – idą w przysiadzie. 

„Upuść woreczek” – ćwiczenia tułowia: każde dziecko stoi przed 

woreczkiem. Na sygnał rodzica dzieci podnoszą woreczki, kładą na głowach     

i wykonują skłon w przód, tak aby woreczki spadły. Ćwiczenie należy 

powtórzyć kilka razy. 

„Tak i nie” – ćwiczenia mięśni szyi: dzieci stoją swobodnie w rozsypce.                   

Na hasło: Tak! kiwają głowami naprzemiennie do góry i dołu. Na hasło: Nie! – 

kiwają głowami naprzemiennie w prawo i w lewo. 

„Wyciszenie” – marsz po obwodzie koła: dzieci maszerują po obwodzie koła 

raz       w lewą, raz w prawą stronę. 
2. Labirynt – wskaż dziadkowi drogę do babci. 

Załącznik nr 1. 

3. Zamaluj kratkę za którą ukryła się głoska Y. 

Załącznik nr 2. 

4. A może spróbujesz zrobić laurkę dla babci i dziadka z kawałka 

materiału, makaronu – kokardek , które należy pomalować farbą, oraz 

sznurka, z którego należy wykonać kokardkę. Poniżej wzór laurki. 



 

5. Dużo się napracowałeś, teraz czas na odpoczynek, posłuchaj 

opowiadania pt.  „Działka dziadka działkowicza” 

https://vod.tvp.pl/video/czytanie-przed-spaniem,dzialka-dziadka-

dzialkowicza,30897908 

6. A teraz czas na zabawę. Poproś starsze rodzeństwo lub rodzica aby 

czytał Ci polecenia a Twoim zadaniem jest kliknięcie właściwej odpowiedzi. 

Mam nadzieję, że gra podoba Ci się, uczysz się dzięki niej rozróżniania 

prawej i lewej strony. Link do gry:  

https://szaloneliczby.pl/prawa-lewa/ 

7. W tym quizie doskonalisz umiejętność przeliczania: 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/5758e7c98974497cc6c5

3f96b6b77e96_/index.html 

8. Ponieważ dziś piątek, koniec tygodnia i pewnie jesteście zmęczeni, 

zagrajcie proszę w grę edukacyjną, w której zajmiecie się sortowaniem 

wg poszczególnych kategorii: 

https://www.miniminiplus.pl/rybka-minimini/gry/sortowanie 
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9. Wskaż 8 różnic na obrazkach. 

Załącznik nr 3. 

10. Praca z kartami pracy Planeta dzieci – Liczenie, s.36 

Doskonalenie umiejętności mierzenia długości. 

11. Kochani, na koniec dnia możecie wykonać  „Wazon dla babci” oraz 

„Serce dla dziadka” praca plastyczno – techniczna z wykorzystaniem 

karty z Wyprawki (dzieci dostały karty wczoraj , dołączone do 

książek). 

 

 


